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B. 
Bér, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 

vm„ (1920) 983 iák. 
Bér Dezső, festő és rajzoló, megh. Budapesten 

1924 okt. 7. Művészeti hagyatékát 1926 febr.-ban 
mutatta be a Itíűcsaraok. 

Berán Lajos, szobrász, nagyobb műve a Petőfi-
emléktábla a Kossuth Lajos-u. sarkán, leleplezték 
1924 márc. 15. Emlékérmei még: Erkel Ferenc 
(1911), Csernoch hercegprímás, Alpár Ignác, 
Petőfi-centenárium, Anno Santo-ér em(uAxA\Q2b). 

Berar, a Central Provinces and Berar brit-in
diai tartomány divíziója, (1921) 3.078,316 lak. 
*Bérard,Fi<ior,francia politikus és archeológus, 

szül. Morezben 1866. Az École des hautes-études 
és a tengerészeti akadémia tanára. Számos kiváló 
műve közül fontosabbak: De l'origine des eultes 
arcadics (1894); La Turquie et l'Hellénisme 
(1895); Les affaires de Crétes (1898); L'Angle-
terre et l'impórialisme (1900); Les phéniciens et 
l'Odyssée (1901—1903); Questions extérieures 
(1902); La révolte de l'Asie (1904); L'empire 
Russe et le Tsarisme (1905); L'affaire marocaine 
(1906); La Francé et Guillaume II. (1907). 

*Béraud (ejtsd: beró), Henri, francia író, szül. 
1885. A Nouvelle revue elleni sajtópolémiája tette 
ismertté nevét, majd 1922. Le vitriol de lune c. 
regénye Goncourt-díjat nyert. Egyéb népszerű 
regényei: Au capucin gourmand; Le martyre de 
l'obese; Lazare stb. Feltűnést keltettek 1925. 
moszkvai, 1926. németországi riportjai. Magyarul 
megjelent munkái: Kövérek vér tanúsága (ford. 
Benda Jenő, 1923); Mit láttam Moszkvában (ford. 
Orbók Attila, 1926). 

Beraun (Beroun), csehországi város, (1921) 
11,444 lak. 

Berber, tartomány az angol-egyiptomi Szudán
ban; 251,500 km2, (1922) 171,412 lak. 
Bércalja (Janovce u Bárdijává), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Bércei, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 

vm., (1920) 2228 lak. 
Bérces (Dolná Borúba), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Berchtold Lipót gróf, 1912—1915 januárig 

osztrák-magyar külügyminiszter volt, 1912. meg
újította a hármasszövetséget. A balkáni háború 
alatt meggátolta, hogy Szerbia az Adriai-tengerig 
hato]jon,ami viharos elkeseredést keltett Belgrád
ban Ausztria-Magyarország ellen. Ez a politika 
a monarchia és Oroszország közötti viszony ki
éleződését vonta maga után, a londoni nagy-1 

követi tanácskozáson sikerült azonban Szerbia 
ós Montenegrót engedékenységre bírni és az orosz 
háborús veszedelmet elhárítani. Ferenc Ferdi
nánd trónörökös meggyilkolása után ő intézte 
az ultimátumot Szerbiához (1. Világháború, XIX. 
köt.). 1915-ben lemondott, 1916. Károly trónörö
kös, későbbi császár és király második főudvar
mestere, 1917. főkamarásmestere lett. Az össze
omlás után Svájcba távozott. 

Bérese (Bercia), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Bercsény (Svinná), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.' 
Bercsényifalva CDubrinic), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Berczelly Jenő (berezeli), ifj., jogi író, m. kir. 

igazságíigyminiszteri helyettes államtitkár, szül. 
Budapesten 1880febr. 14. 1903-ban lépett igazság
ügyi szolgálatba, 1905. tett ügyvédi vizsgát s fo
galmazó lett a m. kir. igazságügyminisztérium-
ban. 1915—1917-ig Konstantinápolyban az osz
trák és magyar konzuli főtörvényszéknél műkö
dött mint magyar konzuli főbíró. 1919 óta az 
igazságügyminisztérium nemzetközi jogi ügy
osztályának főnöke s az igazságügyminisztérium 
képviseletében belföldön és külföldön sűrűn vesz 
részt nemzetközi tárgyalásokon és értekezle
teken. 

Berozik Árpád, író, megh. 1919 júl. 17-én. 
1915-ben megkapta az Akadémia Marczibányi-
mellékdíját, 1916 máj. 2. a M. Tud. Akadémia 
tiszteleti tagjának választották. Újabb művei: 
Báró Podnianiczky Frigyes lev. tag emlékezete 
(1913); Négy kosár és egyéb víg történetek (1918). 
Színdarabjainak teljes kiadása: Bérezik Árpád 
színművei, I—V. (Kéky Lajos jegyzeteivel, 1912). 
V. ö. Ferenczi Zoltán, A magyar irodalom törté
nete 1900-ig(MüveltségKönyvtára,1913); Kozma 
Andor, Bérezik Árpád emlékezete (Akadémiai 
emlékbeszéd, 1921); Szász Károly, Emlékek 
(1925). 

Berdárka (Brdárka), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

*Berde Mária (laborfalvi), írónő, férj. Bóth 
Jenőné, szül. Kaczkón(Szolnok-Doboka vm.) 1889. 
Az egyetemet Kolozsvárt és Münchenben végezte. 
1917-ben a nagyenyedi Bethlen-kollégiumnak, 
1920. a marosvásárhelyi kereskedelmi iskolának 
tanára lett. Első költeménye 1906. jelent meg a 
Pesti Napló-btxn. Azóta állandó és tevékeny részt 
vesz az erdélyi irodalmi életben. Munkatársa volt 
a szépirodalmi lapoknak, egyideig a Zord Idő c. 
folyóiratot szerkesztette. Eleinte finom, halk-
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Berdicsev _ 2 — Beregszeg 

szavú lírájával vonta magára a figyelmet, majd 
mindjobban a regény müvelésére tért át s erős, 
de művészi realizmusa a modern regény egyik 
értékes képviselőjévé emelte. Kivált a svájci 
tüdőszanatóriumok életét festő regénye, a Halál
tánc keltett kitűnő jellemrajzával ügyelmet. 
Munkái: Tersek (1912); Bacsányiné Baumberg 
Gabriella{Kolozsváv 1912); Az örök film (regény, 
Budapest 1917); Novellák (1920); Bina kincse 
.(novellák, 1923); Vtzen hold (novellák, 1924); 
A szent szégyen (regény); Haláltánc (regény, 
Budapest 1924); Romuald és Adriána (aM. Tud. 
Akadémia Ormódy-díjával jutalmazott és a Pé-
czely-pályázaton dicsérettel kitüntetett történeti 
regény, Pozsony, sajtó alatt). 

Berdicsev, város, most Ukrajnához tartozik, 
(1920) 72,830 lak. 

Berdjanszk, város Zaporog ukrajnai kerület
ben, (1920) 37,030 lak. 

*Berdyczewski, Miclia Joseph, újhéber író, 
szül. Bersadban (Podolia) 1865., inegh. Charlot-
tenburgban 1921 nov. 21. Művei: Über den Zu-
sammenhang zwischen Ethik und Aestbetik 
(1897); Bechonier uw'ruaeh (Anyag és szellem, 
1909), kiadta Micha Joseph ibn Gorion ál
néven ; Die Sagen der Juden (1919, 3 köt.); Born 
Judas, legendák, regék, elbeszélések (1916,6 köt.). 
Ö3szes művei 1921—23. jelentek meg. 

Bére (Berea), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Bereck (Brefcu), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Beréd (Brebi), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Bereg vármegye (1. III. köt.) legnagyobb részét 

(3327 km», 210,ö28 lakossal) Cseh-Szlovákiának 
ítélte oda a trianoni békeszerződés és csak délen 
hagyott meg 459 km-nyi területet. B terület 
népessége 1869-ben 19,037, 1910-ben 26,283, 
1920-ban 25,265 volt. A házak száma 4170. 

Anyanyelv szerint volt 25,174 magyar (99-6°/0), 
azonkívül 0-2°/0 német, 0-1% tót ós 0-l°/o ruthén. 
Hitfelekezetre nézve 3167 r. kat. (12-5%), 1178 
gör. kat. (4-7»/0), 18,946 ref. (75-0»/0), 65 ág. h. ev. 
(0-3%). 1893 izr. (7-5%), a többi egyéb vallású. 
Foglalkozás tekintetében a lakosság' 79'6u/0-a ős
termelő, 8"9°/0-a iparral, 2-5%-a kereskedelemmel, 
l'l°/0-a közlekedéssel foglalkozik, a közszolgálat 
ós szabadfoglalkozások körébe tartozók aránya 
2'9°/o> a napszámosoké 0-4%, nyugdíjas stb. van 
0'5°/0, egyéb és ismeretlen 0-ö°/0, házi cseléd P2°/0. 
A tényleg keresők száma 12,718, ebből ősterme
lés 10,319, ipar 956, kereskedelem ós hitel 219, 
közlekedés 89, közszolgálat és szabadfoglalkozás 
277, napszámos 47, nyugdíjas stb. 70, egyéb és 
ismeretlen 39, házi cseléd 257. Az eltartottak 
száma 12,547. Ipartestület és betegsegély zőpénz-
tár nincs. Hitelintézetei: 1 bank, 2 takarékpénz
tár és 8 szövetkezet. Közlekedési hálózata 22-9 
km. állami út, 43-4 km. törvényhatósági út (41-5 
km. kiépítve), 90 8 km. községi közút (kiépítve 
41 km.) és közs. közdülő-út 739 km. Vasúti vona
lak hossza: 11-265 km. Közművelődés tekinteté
ben az összes népességnek 69'5%-a, a 6 éven 
felüli népességnek pedig 78'4%-a tud írni-olvasni. 
A vármegyében összesen 66 iskola van, ú. m. 
1 kisdedóvó, 34 mindennapi elemi iskola, 29 álta
lános és 2 gazdasági ismótlőiskola, összesen 4268 
tanulóval. Közigazgatás: A vármegye az 1923. 

XXXV. t.-c.-kel közigazgatásilag Szatmár vm.-
vel egyesíttetett. Községei a Szabolcs vm.-hez 
csatolt Kislónya, Mátyus, Nagylónya ós Tisza-
kerecseny kivételével a vásárosnaményi szolga
bírói járáshoz tartoznak. A vármegyében 2 nagy
község és 19 kisközség van, vogul 29 puszta es 
telep. A községek általában kicsinyek. 2000-nél 
több lakója csak 2 községnek van, ú. m. Tarpa 3692 
és Vásárosnamény 2393. Egyházi kormányzat 
tekintetében az egyetlen plébánia (Marokpapi) a 
szatmárir.kat. püspökséghez tartozik (szókh.Mérk, 
Szatmár vm.). A reformátusok a tiszántúli egyház
kerülethez tartoznak. Törvénykezési szempontból 
a vármegye a debreceni i telő tábla és a nyiregy házai 
törvényszók területéhez tartozik; járásbírósága 
nincs, csak Vásárosnaményban van a nyíregyházi 
járásbíróságnak kirendeltsége. Ügyvédi kamara: 
Nyíregyháza. Pénzügyi főhatóság: Nyíregyháza, 
adóhivatal és pénzügyőrség: Vásárosnamény, ke-
resk. és iparkamara: Debrecen, államépítészeti 
hivatal: Mátészalka, posta-és távirdaigazgatóság: 
Debrecen, erdőhivatal: Vásárosnamény, kultúr
mérnöki hivatal: Sátoraljaújhely. A vármegye 
területén 2 gyógyszertár, 6 orvos és 20 szülésznő 
van. 

Béreg (Bereg), Bács-Bodrog vm. (Tr. SzHSz.) 
Beregardó (Beregardó), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregbárdos (Beregbárdos), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregbükkös (Beregbükkös), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregdaróc, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1033 lak. 
Beregdéda (Déda), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregfogaras (Bereg fogoras), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregforrás (Izvor), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bereglialmos (Bereghalmos), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház tagja volt 

1919-ig, amikor az ellene támadt mozgalom kö
vetkeztében kénytelen volt külföldre távozni. 
Több helyen vendégszerepelt külföldön ós a meg
szállott területeken. 1925-ben Amerikába ment. 

Beregkisalmás (Zaluzia), Bereg vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Beregkisfalud (Silce), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregkövesd (Kivjazd v. Kivezd), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Beregleányíalva (Lalovo), Bereg vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregnagyalmás (Beregnagyalmas), Bereg 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregpálfalva (Solovice), Bereg vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beregpapfalva (Dilok), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregrákos (Rákosin), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregsárrót (Kálnik), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregsas = Beregszász. 
Beregsom (Beregsom), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregsurány, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 864 lak. 
Beregszász (Beregsas), rtv. Bereg vm. (1920) 

13,800 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Beregszeg (Beregseg), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl. 



Be regsziklás — 3 Berezóka 

Beregsziklás (Serbovec), Bereg vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Beregszilvás (Beregszilvás), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Beregszőllős (Beregszőllős), Bereg vin. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Beregújfalu (Beregujfalu), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Berekalja (Tekovské Podluzany), Bars vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Berekböszörmény, nagyk. Bihar vm., (1920) 
2954 lak. 

Berekeresztúr f ^ í r a),Maros-Torda vm. (Tr.R.) 
Berekfalu (Olesná), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berekszó (Barsáu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Berekszó (Beregsáu), Temes vm. (Tr. R.) 
Berekszónémeti (Bevegsaul nemtesc), Toron-

tál vm. (Tr. R.) 
Berektompaháza, kisk. Sopron vm., (vno) 410 

lakossal. 
Berekutca (Berecuta), Temes vm. (Tr. R.) 
Beremend, kisk. Baranya vm., (1920) 2343 lak. 
Berencs (Berenc), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
'Be.iencs\mk6c (BukovecpriBrezovej), Nyitra 

vra. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berencsialu (Prencov), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berencsróna (Rovensko), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Berencsváralja (Podbranc), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Berend (Berindan), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Berend Miklós, orvos, a proletárdiktatúra 

idején a budapesti első ellenforradalom kitörése 
napján, 1919 jún. 24. a vörösőrség lelőtte a 
Dunaparton. Újabb munkája: Német és magyar 
anya-és csecsemővédelmi intézmények a háború 
előtt és azóta (1917). — Neje: B. Miklósné, szül. 
kilényi Küényi Júlia, írónő, szül. Budapesten 
1887 nov. 21. Eleinte festőnek készült, de férj
hez menvén, német egyetemeken művészettörté
neti, irodalmi és filozófiai tanulmányokat folyta
tott. Első kötete leánykori verseivel 1905. jelent 
meg. Férje halála óta az irodalomnak él; munka
társa volt az Új Nemzedéknek, majd a Nemzeti 
Újságnak. Önállóan megjelent művei: Boszor
kány (1922); Jochanán Ibn Ben Aluya (1924) 
történelmi regények. Lefordította franciából Bas-
kircsev Mária naplóját. 

Bérenger, René, francia politikus, megh. Alin-
courtban (Oise) 1915 aug. 29. 

*Berent, Vaclav, lengyel író, szül. Varsóban 
1873. A lengyel társadalom egyes alakjait szati
rikus képekben mutatja he. Regényei közül emlí
tendők: A szakember (1894); Nemes rothadás 
(1901); Őszi vetés (1910). 

Berente, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 651 lak. 

Berény (Berini), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Beróny Róbert, festő, szül. Budapesten 1887 

mára. 18,, hol Zemplényi iskolájában tanult, ké
sőbb Parisban a Julián-akadémiát látogatta. 1911.1 
részt veit a Nyolcak művészcsoport megalapítá-1 
tóban, utóbb Berlinbe költözött. Képeivel leg-! 
inkább berlini kiállításokon szerepel. Két budai j 
utcarészletet mutató képe a székesfőváros gyűjte
ményébe került. I 

*Berényi Pál, tanár és közgazdasági író, szül. 
Kecskeméten 1860 nov. 2., megh. Budapesten 
1926 okt. 30. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, ahol különböző lapokba Irt bírálatokat, 
irodalmi cikkeket és szerkesztette a Harmónia 
művészeti lapot. 1887-ben Sopronba nevezték ki 
a kereskedelmi iskolához. Önálló müvei: A logi
kai álláspontokról (1883); Elbeszélések (1887); 
A könyvvitel és kereskedelmi bevezetés kézi
könyve (1889). 

Beresíord,l. Charles William, lord, angol ten
gernagy, megh. Skóciában 1919 szept. 6. 
*2. B., John Davys, angol író, szül. 1873. 

Nagy fantáziával megírt regényeivel keltett fel
tűnést, amelyek közül kiválik trilógiája: The 
early history of Jacob Stahl(1911); Candidate 
for truth (1912); The invisible event (1915). 
Egyéb regényei: The Hampdenshire wonder 
(1911); The goslings (1913); House Mates (1917); 
That kind of man (1926) stb. 

Berestye (Berestea), Temes vm. (Tr. R.) 
BerestyénfalvaV7?We.?fa). Turóc vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beresztelke (Breaza), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Beresztény (Briestené), Trencsén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Beresztóc (Brestovac), Torontál vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Beret, kisk. Abauj-Torna vm., (1920) 463 lak. 
Berethalom (Biertan), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Beretke (Beretka), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Berettő (Bracovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berettyócsohaj (Cilthoiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Berettyódéda (Ghida), Bihar vm. (Tr. R.) 
Berettyófarnos (Sfámaf), Bihar vm. (Tr. R.) 
Berettyókirályi (Ghiraieu), Bihar vm. (Tr.R.) 
Berettyókohány (Cohani), Bihar vm. (Tr. R.) 
Berettyószentmárton, nagyk. Bihar vm., (1920) 

1536 lak. 
Berettyószéplak (Suplak), Bihar vm. (Tr. R.) 
Berettyóújfalu, nagyk. Bihar vm., (1920) 9134 

lakossal. 
*Beretvás Hugó, zeneszerző, szül. Budapesten 

1872 júl. 24. Zenei tanulmányait előbb Bécsben 
Puchsnál végezte, majd a kereskedői pályára lé
pett. Közben Siklósnál folytatta tanulmányait 
(kontrapunkt, hangszereléstan). Első sikereit Ady-
darabokkal aratta, három dalát zenekari kísé
rettel a pesti filharmóniai társaság egyik hang
versenyén mutatta be Környei Béla. Főműve: 
az Assziszi Szent Ferenc című oratórium, Lányi 
Viktor szövegére (bemutató előadása az Operában 
1926 okt. 9.), Szent Ferenc jubiláris ünnepségein 
Salzburgban, Bécsben, továbbá Németország és 
Olaszország több kisebb városában is nagy tet
széssel adták elő. 

Berezna (Berezovo), Máramaros vm. (Tr 
Cs.-Szl.) 

Béreznek (Breznik), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Berezó (Brezová), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berezóc (Brecovec), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berezóka (Brezovka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Sz!.'1 

i » 



Berg — 4 — Bergmann-csővek 

*Berg, 1. Bengt, svéd ornitológus, szül. 1885 jan. 
9. Bonnban a zoológiai múzeum tisztviselője volt, 
majd utazásokat tett Egyiptomban és Szudánban. 
Művei: Der Seefall (1910); Genezaret (1912); 
Die letzten Adler (1923); Mit den Zugvögeln nach 
Afrika (1924). 

*2. B., Ruben Gr. Son, svéd irodalomtörténész 
és költő. Főbb müvei: Svenska skalder fráu nit-
tiotalet; Svenska studier; Gustaf Fröding; Lit-
terára bilder (2 köt.). Regényei: Signe Clerk; 
Föráldra; Kung Midas skogar stb. 

Bergamo, 1. olasz tartomány, (1921) 565,323 lak. 
— 2. B., a tartomány fővárosa, (1921) 62,303 
lakossal. 
*Bergeat, Alfréd JEdmund, mineralógus, szül. 

Passauban 1866 júl. 17., megk. Kiéiben 1924 
júl. 30. Königsbergben, mnjd Kiéiben volt egye
temi tanár. Különösen vulkán-vizsgálatokkal fog
lalkozott Művei: Der Stromboli (1896); Die 
aeolischen Inseln (1899); Erzlagerstátten (1904 — 
1906). 

Bergedorí, Hamburg területéhez tartozó város, 
(1919) 16,731 lak. Itt van a Gojenberge dombon 
1911 óta Hamburg csillagászati intézete. 

Bergen (Björgvin), tartomány Norvégiában, 
39,261 km3, (1920) 410,268 lak. Főhelye B., (1923) 
95,889 lak. 

Bergen-op-Zoom, németalföldi város, (1922) 
19,113 lak. 

Berger, 1. Alfréd, báró, a bécsi Burgszinház 
igazgatója, megh. Bécsben 1912 aug. 24. 

*2. B., Arnold,német irodalomtörtónetiró,szül. 
Ratiborban 1862 jún. 2. A darinstadti technikai 
főiskolán 1905. tanár lett. Müvei: Friedrich der 
Grosse und die deutsche Literatur (1890); Die 
Kulturaufgaben der Reformation (1895); Luther 
in kulturgeschichtlicher Darstelhmg (1895— 
1919, 2 köt.); Der junge Herder und Winckel-
mann (1903). 

*3. B., Arthur, német utazó, szül. Merseburg-
ban 1871 nov. 3. Nagy kutatóutakat tett Afriká
ban. Művei, amelyeket Roth és Zedlitz társaságá
ban irt: In Afrikas Wildkammer (1910); Der 
heilige Nil (1924). 

*4. B., Henning, svéd író, szül. 1872, megh. 
1924. Novelláinak tárgyát főként az amerikai 
életből merítette: Daru te; 86 Clark Street; Ysail; 
Bendel & Co. Egyéb müvei: Drömlandet; Fata 
morgana; Ur larmet; Hjartat pá vággen; Llvets 
blom mor. 
•Berger (ejtsd: berzsé), Élie, francia palaeográfus, 

szül. Beaucourtban 1850. aug. 11. A francia nem
zeti levéltár őre. Fő munkái: Les registres d'Inm> 
cent IV. (1888); Histoire de Blanche de Castilie 
(1895); Saint-Louis et Innocent IV. (1893). 

*2. B., Philippe, francia protestáns orientalista, 
szül. Beaucourtban 1846 szept. 15., megh. Paris
ban 1912. Főleg a föníciai nyelvvel foglalkozott; 
Renan utóda volt a párisi egyetemen és a Cor-
pns Inscriptionum Semiticarum szerkesztésében. 
?őmüvei: Histoiro de l'écriture dans l'antiquitó 
(1892); Notes de voyage en Palestine et en Syrie 
(1894); Le musée Saint-Louis de Carthage, an-
tiquités phéniciennes (1900). 

Bergerac, város Dordogne francia dóparte-
'.nentban, (1921) 14,885 lak. 

. 
Bergerat, Auguste Emilé, francia író, megh. 

Parisban 1923 okt. 13. 
Bergh, 1. Severin, svéd történetíró, megh. Stock

holmban 1919 mára 6. 
2. B., Sven Richárd, svéd festő, megh. Stock

holmban 1919 febr. 17. 
*Berginizálás. Bergin Frigyes hannoveri labo

ratóriumában sikerült (1913) a szenet csepp
folyósítani. A neve után elnevezett berginizálás-
nak veleje az, hogy gyengén felmelegített apró 
szenet nagy nyomású hidrogénnel egyesítenek. 
E célból a széntöredékhez olajat és vasoxidot 
kevernek és a pépet kompresszorral a reakció
tér nyúlványába nyomják ós hozzá mintegy 
150 atm. nyomással sűrített hidrogént vezet
nek. Ezt az elegyet szállító csavar, az ugyancsak 
szállító csavarral felszerelt nagyobb átmérőjű 
fekvő reakció-térbe tolja, melyet ólomfürdő 400— 
450 C°-ra hevít. A folyamat 70-80 percig tart, 
mely után a kőszén hamumentes anyagának 
90—92%-a alakul olajjá. A ruhrvidóki 6500— 
7000 kalóriás szenekből sikerült 162/s°/0 benzint, 
162/3°/o Diesel-olajat és 162/s°/0 nehézolajat elő
állítani, ezen az ú. n. berginolajon kívül keletke
zik 15% 8000—10,000 kalóriás gáz, 3°/o ammó
niák és más nitrogénvegyület, 12% víz, 12°/o 
hamu és 8°/o szén. Az elegy a reakciós téren át
haladó csőbe jut, melynek végén elrendezett 
dekompresszor a nyomást egy atm.-ra csökkenti, 
mire a berginolaj és a szén tartóba folyik, a gáz 
pedig külön csövön elszáll. A művelet gazdasá
gossága azon múlik, vájjon sikerül-e a hidrogént 
olcsó áron előállítani ? Ha a hidrogén m8-ót 2 
aranyfillér áron tudjuk előállítani, a kérdést gaz
daságilag is megoldották. Arra való tekintettel, 
hogy a kívánt vegyülés bekövetkezik akkor is, 
ha nem tiszta hidrogénnel dolgozunk, a vízgáz a 
szóban forgó célra igen jól felhasználható, mert 
ez 50°/0 hidrogént és 50°/0 egyéb anyagokat, eset
leg tiszta szénoxidgázt tartalmaz. Célhoz vezet 
80— 85°/8 hidrogéntartalmú gáz (világító gáz) is. 
A szóban forgó eljárás szerint a magyar szenek 
is jól cseppfolyósíthatok. V. ö. a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet Közlönye 1925. évi 39—40. ós 
45. számaiban Mórij Béla dr. és Haidegger Ernő 
és Sólyom B. Zoltán dr. cikkeit és Edvi Illés 
Aladár közleményét a Gaea-ban (1925. óvf. 49. sz.). 

Bergisch-Gladbach, poroszországi város, (1924) 
18,462 lak. 
*Bergmann, 1. Ernst, német filozófus, szül. 

Colditzban (Szászország) 1881 aug. 7. Lipcsében 
1916. egyetemi tanár lett. Müvei: Die Begrün-
dung der deutschen Aesthetik (1911); Deutsche 
Führer zur Humanitát (1915); Fichte, der Er-
zieher zum Deutschtum (1915); Die Grundlagen 
der deutschen Bildung (1916); Die Erlösungs-
lehre bei Schopenhauer (1921); Der Geist des 
19. Jahrhunderts (1921). 

2. B., Július, német filozófus, megh. Marburg-
ban 1904 aug. 24. 
*3. B., Theodor, német nagyiparos, szül. Sallauf-

ban (Bajorország) 1850 máj. 23. Több gyárat ala
pított, köztük Suhlban (Türingia) fegyvergyárat. 
Feltalált egy önműködő gépfegyvert és pisztolyt. 

*Bergmann-csövek, szigetelő lakkokkal itatott 
papircsövek. villamosvezetékek szigetelésének ké-



Bergonié — 5 — Bérleti szerződés 

miai és mechanikai sérülések ellen való védői
mére. Nagyobb szilárdság és tartósság elérésére 
még különféle fémburkolattal is ellátják őket. 
Vannak tehát fémbnrkolat nélküli ú. n. fekete, 
továbbá sárgarézköpenyes, ólmozott acélköpenyes 
és acélpáncélos B., melyeket v. a falba fektetnek, 
v. pántokkal szerelnek kívül a falra. Több eső 
találkozásának egyesítésére elágazó Bergmann-
dobozok, görbületek részére pedig Bergmann-
könyök és ívdarabok szolgálnak. Különleges haj-
litófogóval azonban az egyenes B. is hajlíthatok. 
A B. összeillesztésére karmantyúk szolgálnak. 
A B.-et 3 m. hosszú darabokban 7, 9, 11, 13'5, 
16, 23, 29, 36 mm. belső átmérővel gyártják. 
*Bergonié, Bergonié Jean (1. o.) által feltalált 

készülék erős izomösszehúzódások előidézésére. 
Főleg soványító kúráknál használják. 
•Bergonié, Jean, francia radiológus, szül. 1856., 

megh. mint a tudomány áldozata Bordeauxban 
1925 jan. 14. Tanulmányait Bordeauxban és Paris
ban végezte, előbbi helyen lett egyetemi tanár. 
Ó a Röntgen-X-sugarak feltalálója; később külö
nösen ráktanulmányokkal foglalkozott és rádio-
terápiás eljárásával nagy eredményeket ért el. 
A rádium roncsoló hatása következtében felkarját 
amputálni kellett, de ismételten végrehajtott mű
téttel sem tudtak már segíteni rajta. Halála előtt 
a becsületrend nagykeresztjével tüntették ki és a 
rákbetegek bordeauxi állami gyógyintézetét ne
véről nevezték el. 

Bergsöe, Vilhelm Jó'rgen, dán író és zoológus, 
megh. Kopenhágában 1911 jún. 6. 

Bergson, Henri, francia filozófus, 1914. tagja 
lett az Académie Prancaisenek. 1921-ben lemon
dott a Collégé de Francé tanári állásáról. Újabb 
művei: La perception du changement (1911); 
L'intuition philosophiqne (1911); Le matéria-
lisme actuel (1913); Le significance de la guerre 
(1915); L'energie spirituelle (1919); Dnrée et 
Simultanéité (Einstein teóriájának megvitatása, 
1922). Magyarul megjelentek: Bevezetés a meta
fizikába (ford. Fogarasi Béla, 1910); A nevetés 
(ford. Dienes Valéria, 1913, 2. kiad. 1920); Idő 
és szabadság (ford. n. a.); Tartam ós egyidejűség 
(ford. u. a., 1923); Metafizikai értekezések (ford. 
u. a., 1925). 

Berhampur, 1. város Madras indiai presidency-
ben, (1921) 32,731 lak. — 2. B., város Bengalban, 
(1921) 26,670 lak. 

Berhény (Briheni), Bihar vm. (Tr. E.) 
Berhida, kisk. Veszprém vm., (1920) 1325 lak. 

1926-ban Kiskováesi kisközséggel nagyközséggé 
egyesült. 
*Béri Géza, Moravcsik Géza (1. XIV. köt.) írói 

álneve. 
Berinkey Dénes, nemzetközi jogász. 1918-ban 

a Károlyi-kormány megalakulásakor őt nevez
ték ki igazságügyminiszterró, hogy nemzetközi 
jogi ismereteivel rendelkezésre álljon a fegyver
szünet és békekötés tárgyalásában. Amikor a 
Nemzeti Tanács 1919 jan. 11. Károlyi Mihály 
miniszterelnököt ideiglenes államfői hatáskörrel 
ruházta fel, B.-t bízta meg a miniszterelnöki 
teendők ideiglenes ellátásával. Jan. 18. Károlyi 
Mihály a magyar népköztársaság miniszterelnö
kévé nevezte ki és jan. 19. egyiíttal az igazság

ügyminisztérium és a külügyminisztérium ideig
lenes vezetésével, valamint a Magyarországon 
élő nemzetiségek önrendelkezési jogának előké
szítésére vonatkozó ügyek intézésével blztákmeg. 
A külügyminisztérium vezetése alól 1919 jan. 24. 
felmentették. A Károlyi-rezsim bukásával mi
niszterelnöksége megszűnt s B. a magánéletbe 
vonult vissza. Megírta A háború és a nemzetközi 
szerződések c. művét. 

Béri pajzsóc (íinat), a keresztes vipera egyik 
neve, 1. Vipera. 

Beriszlav, város Kherszon ukrajnai-orosz kor
mányzóságban, kb. 15,000 lak. 

Berja, város Spanyolországban, (1921) 26,670 
lakossal. 

Berk (Berkshire), angol grófság, (1921) 202,533 
lakossal. 

Berkeháza (Berkovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Berkeley, kaliforniai város, (1920) 56,036 lak. 
Berkenye, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 536 lak. 
Berkenyéd (Jarábina), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berkenyes (Berchie/), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Berkes (Berchis), Torda-Aranyos vármegye. 

(Tr. R.) 
*Berkes Imre, Író és hírlapíró, szül. Szigetvá-

rott 1878 dec. 4. Bölcsészeti tanulmányai végez
tével hírlapíró lett. Bábel e. társadalmi regénye 
1913. pályadíjat nyert. 1921-ben a Magyarság 
munkatársa lett. Regényei: Csillagok., ha kial
szanak (1913); Ezer leány fej (1913); Bábel; 
Bülbül hadnagy (1917); Odakünn süt a nap 
(1920). Egyéb müvei: Nem haltam meg tőle (no
vellák, 1919); Vérző falvakon át (harctéri em
lékek). 

Berkesd, kisk. Baranya vm., (1920) 1207 lak. 
Berkesz, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 850 lak. 
Berkeszfalu (Percosova), Temes vm. (Tr. R.) 
Berkeszi István, történetíró, 1910—19-ig a 

temesvári áll. főreáliskola igazgatója volt. 
Berkeszpataka (Berchezoaiá), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Berki (Rokycany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Berky Lili, színművésznő, Gázon Gyula szí
nész neje, szül. Győrött 1886 márc. 15. Leánya 
Berky Fereno színművésznek. Népszínművekben, 
vígjátékokban ós operettekben játszott; kiváló 
volt szubrettszerepekben. Tagja volt a kolozsvári 
Nemzeti Színháznak is. Főbb szerepei voltak a 
Tolonc, Sárga csikó népszínművekben. Utolsó na
gyobb szerepe a Bazsarózsában volt; népszerű 
szerepeket játszott a Boccaccio, Lili, Kornevillei 
harangok, Gésák, Víg özvegy, Bob herceg stb. 
operettekben. 

Beriad (Berlada), Tutova román kerület fő
városa Moldvában, (1920) 25,000 lak. 

Berlád (Bárla), Beszterce-Naszód vmegye. 
(Tr. R.) 
*Berlepsch, Hans. báró, német ornitológus, 

szül. Seebachban (Hannover) 1857 okt. 18. 
Ornitológiai kutatóutakat végzett Észak-Afriká
ban, Dél-Amerikában, az Északi-jegestengeren; 
megalapítója a tudományos madárvédelemnek. 

Bérleti szerződés (1. III. köt.). Az új polgári 
perrendtartás (1911.1. t.-c.) 1. §. 2. b) pontja sze-



Bérleti viszonyok megszünte tése — 6 — Bermann 

rint a bérleti és haszonbérleti viszonyból felme
rülő perek, tekintet nélkül az értékre, a járás
bíróság hatáskörébe tartoznak. Ingatlanra vonat
kozó ilyen perekben az általános illetékességen 
kívül az ingatlan fekvésének helye is megálla
pítja az Illetékességet (41. §.), sőt ez az utóbbi ille
tékesség a bérleti viszony megszüntetését tár-
gyazó eljárásban kizárólagos (621. §.). A bérleti 
viszonyokból eredő egyes perek az ilykép illeté
kes bíróság előtt a területenkívüliséget élvező 
személyek ellen is megindíthatok (9. §. 2. bek.). 
Amennyiben a per tárgyának értéke figyelembe 
jön, a megállapításban az egy évi bérösszeg irány
adó (6. §. 7. pont). 

*Bérleti viszonyok megszüntetése iránti per. 
Az új perrendtartás (1911.1. t.-e.) az erre vonat
kozó addigi rendeleti szabályozás hatályon kívül 
helyezésével tizedik címében (621—638. §§.) rész
letesen szabályozta ezt az eljárást. 

Berlin, Poroszország és a Németbirodalom fő
városa, területébe 1920. beolvasztottak 7 városi ke
rületet, t . i . B.-t, Charlottenburgot, B.-Schöneber-
get, B.-Wilmersdorfot, Neuköllnt, B.-Liehten-
berget és Spandaut; továbbá Teltow és Nieder-
barnim vidéki kerületekot, valamint 87 falu
községet s az egész várost, Nagy-Berlint (Gross-
Berlin), 20 kerületre osztották. Az elővárosok és 
községek önállósága ezzel megszűnt. A város 
területe a bekapcsolás által 63 km3-ről 878 km2-re, 
lakossága (1924) 4.012,000-re emelkedett s határa 
Potsdam határával érintkezik, magában foglalja 
a nagy Grunewald-erdőt, a spandaui és tegeli 
erdőket. — A német császárság és a porosz király
ság bukása után 1918 karácsonykor a tengerész
hadosztály zendülése, 1919 jan. 5—13-ig pedig a 
harc folyamán agyonlőtt Luxemburg Rózától és 
Liebknecht Karitól vezetett kommunista forra
dalom tette felforgatás szinhelyévé, miért is az 
alkotmányozó nemzetgyűlést Weimarba kellett 
áttenni. 1920 márc. 13. Lüttwitz tábornok és Kapp 
monarchista-puccsát elnyomták. A rend helyreáll
tával a birodalmi elnökség és a birodalmi gyűlés 
székhelye lett. 

Berlin, 1. város New-Hampshire ószakamerikai 
államban, (1920) 16,104 lak. — 2. A kanadai B. 
város Kitchener nevet kapott. 

Berlin-Adlershof (1. Adlershof, I. k.), 1920 
óta Berlinhez tartozik, (1919) 12.655 lak. 

Berlin-Britz (1. Britz, III. k.), 1920 óta Ber
linhez tartozik, (1919) 13,477 lak. 

Berlin-Buchholz (1. Buchholz, IV. k.), 1920 
óta Berlinhez tartozik, (1919) 4906 lak. 

Berlin-Dahlem, villanegyed Berlin DNy.-i 
részében, 1920 óta Berlinhez tartozik, (1919) 6244 
lak., számos tudományos intézettel és múzeummal 
(1. Vilmos császár társaság, XIX. k.). 

Berliner, Ábrahám, zsidó tudós, megh. Berlin
ben 1915 ápr. 21. 

Berlin-Friedenau (1. Friedenau, VIII. k.), 1920 
óta Berdnhez tartozik, (1919) 43,833 lak. 

Berlin-Friedrichsfelde, 1920 óta Berlinhez 
tartozik, (1919) 24,404 lak. 

Berlin Grunewaid (1. Gruneimld, IX. k.), 1920 
óta Berlinhez tartozik, (I9i9) 6448 lak. 

Berlin-Kalensee, Berlin-Wilmersdorf Ny.-i 
ré3ze. 

Berlin-Heinersdorí, 1920 óta Berlinhez tarto
zik, (1919) 1005 lak. 

Berlin-Hohenschönhausen, 1920 óta Berlin
hez tartozik, (1919) 6736 lak. 

Berlin-Johannisthal, 1920 óta Berlinhez tar
tozik, (1919) 5474 lak. 

Berlin-Lankwitz (1. Lankwitz, XII. k.), 1920 
óta Berlinhez tartozik, (1919) 12,397 lak. 

Berlin-Lichtenberg (1. Lichtenberg, XII. k.),. 
1920 óta Berlinhez tartozik, (1919) 144,ü62 lak. 

Berlin-Lichterfelde (1. Grosslichterfelde, IX. 
k.), 1920 óta Berlinhez tartozik, (1919) 47,213 lak. 

Berlin-Mariendorf (1. Mariendorf, XIII. k.), 
1920 óta Berlinhez tartozik, (1919) 20,699 lak. 

Berlin-Marienf elde, 1920 óta Berlinhez tarto
zik, (1919) 3849 lak. 

Berlin-Niederschóneweide, 1920 óta Berlin
hez tartozik, (ísif) 9611 lak. 

Berlin-Niderschörihausen(l.ATVeííersc/ióM/íaM-
sen, XIV. k.), 1920 óta Berlinhez tartozik, (1919) 
18,907 lak. 
• Berlin-Oberschöneweide (1. Oberschöne-
weide, XIV. k.), 1920 óta Berlinhez tartozik, (1919) 
25,612 lakossal. 

Berlin-Pankow (1. Pankow, XV. k.), 1920 óta 
Berlinhez tartozik, (1919) 57,935 lak. 

Berlin-Reinickendorf, 1. B,einicke?idorf.(X\l. 
kötet.) 

Berlin-Rosenthal, 1920 óta Berlinhez tartozik, 
(1919) 6182 lak. 

Berlin-Schmargendorí, 1920 óta Berlinhez 
tartozik, (1919) 11,583 lak. 

Berlin-Schöneberg, 1. Schöneberg. (XVI. k.) 
Berlin-Steglitz (1. Steglitz, XVII, k.), 1920 óta 

Berlinhez tartozik. 
Berlin-Stralau, 1920 óta Berlinhez tartozik, 

(1919) 4957 lak. 
Berlin-Tegel (1. Tegel, XVIII. k.), 1920 óta 

Berlinhez tartozik. 
Berlin-Tempelhoí, 1. Tempelhof. (XVIII. k.) 
Berlin-Treptow (1. Treptow, XVIII. k.), 1920 

óta Berlinhez tartozik. 
Berlin-Weissensee, 1. Weissensee. (XiX. k.) 
Bsrlin-Wilmersdoif, 1. Wilmersdorf. (XIX. k.) 
Berlin-Wittenau (). Wittenau, XIX. k.), 1920 

óta Berlinhez tartozik. 
Berlioz, Hector, önéletrajza magyar fordítás

ban megjelent, ford. Wildner Ödön, ó. n. és 1925. 
Berlistye (Bárlixte), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
*Bermann Miksa, államvasút! főfelügyelő, 

szül. Győrött 1861 nov. 1., megh. Budapesten 1925 
aug. 2. Mint gépészmérnök a m. kir. államvasutak 
szolgálatába lépett 1885., a MÁV. északi főmű
helyében Budapesten 1892. osztályvezető, 1910. 
főnökhelyettes, 1912. főnök lett, később a labora
tóriumi anyagvizsgálat vezetője. Számos cikke 
jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. 
Önállóan megjelent művei: A szerszámacél ke
zelése és edzése (1898); Az edzésről (1906); A 
vasanyagok felismerése szikrájuk alapfán 
(1908); Die Theorie des Schweissens von Stahl und 
ihre praktische Anwendung (Berlin 1912); Az 
acélhegesztés és autogénhegesztés elmélete és 
gyakorlata (1913); A vasútüzemben előforduló 
balesetek okairól (1925); A szikrapróbák el-
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méleti és gyakorlati ismertetése (sajtó alatt). 
Főműve: Die Grundzüge der Funkenprobe der 
Versuchsmethode und ihre praktische Verwen-
dung von MaxBerrnann. E Lexikonnak is munka
társa volt. 

Bermeo, város Vizcaya spanyol tartomány
ban, (1920) 10,517 lak. 

Bermondsey, London egyik városrésze, (i92i) 
119,452 lak. 
*Bermondt (Avalov hercegnek nevezték), 

Pavel Rafailovics, orosz tábornok, szabad csa
pat vezetője, szül. Szibfriában 1880. A világ
háborúban Miscsenko segédtisztje volt, Skoro-
padszki ukrajnai hetman alatt Rovno parancs
noka; 1918.Németországbament,innen 1919. bol
sevista-ellenes szabadcsapattal Kurlandba, ahol 
Judenics az alatta harcoló német csapatokat is 
parancsnoksága alá adta; de Riga megtámadása 
miatt 1919 okt.-ben Judenics elvette tőle a pa
rancsnokságot. Ezután Berlinben élt, de 1922 
jan.-ban kiutasították. 
•Bermudafű (n»v.), 1. Oi/nodon (IV. köt.) 
Bermudas, brit szigetcsoport, (1921) 20,127' 

lakossal. 
Bern, 1. svájci kanton, (1920) 674,394 lak.— 

2. B-, a kanton fővárosa ős a szövetségtanács 
székhelve, (1923) 104,773 lak. 

Berr-ád (Barnadia), Kis-Kükíillő vm. (Tr. R.) 
Bemard, Tristan, francia író, magyarra for

dított miivei: A kis kávéház (ford. Heltai Jenő, 
1912); A csendes férj (ford. Kosztolányi Dezső, 
1913); A szerkesztő úr (ford. Heltai Jenő, 1914); 
A szigorú piktor (ford. Hajó Sándor, 1920); 
Államtitkok (ford. Kuncz Aladár, 1921); A box-
bajnok (ford. Tóth Endre, é. n., majd 1925). 

Bernát (III.), Szász-Meiningen hercege, 1914 
jún. 25. követte atyját a trónon, lemondott 1918 
nov. 10. Neje, Sarolta porosz hercegnő, megh. 
Baüen-Badenban 1919 okt. 1. 

Bernát István nemzetgazdasági írót a Magyar 
Gazdaszövetség Darányi Ignác visszavonulása 
után elnökévé választotta. A budapesti egyetem 
közgazdasági karának felállításakor az agrár
politika tanárának nevezték ki s ő volt a kar 
első dékánja. 1924-ben a Magyar Nemzeti Bank 
alelnökévé választatván, egyetemi tanárságáról 
le kellett mondania; épp így lemondott a Magyar 
Gazdák Szemléje és a Szövetkezés szerkesz
téséről. 

Bernátfalva (Bernátovce), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 
*Bernáth Aurél, festő és grafikus, szül. 1896. 

Kubista képei 1924. Berlinben a Der Sturmnál 
rendezett kiállításán keltettek feltűnést. 1922-ben 
Bécsben albumot adott ki. 
*Bemáth-Lendvay Alfréd Miklós, magyar 

származású vegyész, szül. Zágrábban 1836 okt. 
16., megh. Bukarestben 1924 febr. 12. Tanulmá
nyait Bécsben végezvén, 1862. Romániába hív
ták, ahol 1864. az orvos-iskola (későbbi orvosi 
fakultás) vegyósztanára lett. Mint ilyen Románia 
ásványvizeit is végigelemezte s nagy irodalmi 
működést fejtett ki. 

Bernátsky Jenő, újabban főleg mezőgazdasági 
irodalommal foglalkozik; szerkeszti a Gazda
sági Tanácsadó című könyvsorozatot, ebben a 

! Szöllőmüvelés és Veteményes kert című önálló 
j művei 2 kiadásban jelentek meg. 
j *Bernaner, 1. Izidor, gépészmérnök, a székes-
\ fővárosi gázmüvek nyűg. műszaki igazgatója, 
] szül. Budapesten 1860. A műegyetemet Buda
pesten végezte. 1880-ban a budapesti gázmüvek 
szolgálatába lépett. 1910-ben, mikor & főváros 
az osztrák-magyar gáztársulat gyárait átvette, 
a fővárosi gázmüvek műszaki igazgatójának vá
lasztották meg, mely minőségében 1921. történt 
nyugdíjaztatásáig az óbudai új gázgyár üzemét 
és annak idején építését is vezette. Érdemei el
ismeréséül a főváros tanácsa a gázművek örö
kös igazgatósági tagiává és műszaki tanácsadó
jává nevezte ki. A Magyar Gázgyárak Országos 
Szövetségének ügyvezető-igazgatója. Szakmája 
köréből vett értekezései és cikkei magyar és né
met szaklapokban jelentek meg. 

*2. B. Zsigmond, vegyészmérnök, szül. Buda
pesten 1864 jún. 3. Műegyetemi tanulmányait 
ugyanitt végezte. 1894-ben hit. szabadalmi Úgy
vivő, 1914. műegyetemi meghívott előadó, 1924. 
műegyetemi magántanár lett. Irodalmi dolgoza
tai a szabadalmi védjegy és mintaoltalom kérdé
seiről magyar ós külföldi folyóiratokban jelen
tek meg. 

Bernburg, város Anhaltban. (1924) 33,571 lak. 
Bernece, kisk. Nógrád és Hord közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1333 lak. 
*Berneker, 1. Erich, német szlavista, szül. 

Königsbergben 1874 febr. 3. Kiadja az Archív 
für slawische Philologie folyóiratot. Főműve: 
Slawisches etymologisches Wörterbueh (1908). 
*2. B., Konstanz, német zenész, szül. Darkeh-

menbeu 1844 okt. 31., megh. Königsbergben 1906 
jún. 9. Königsbergben volt az énekakadémia igaz
gatója és lektor az egyetemen. írt zenekari mű
veket, karénekeket. Königsbergben társaság is 
alakult emlékének ápolására. 

*Berne-pÖcsök (Dermatobia cyaniventris Mac-
quart, illat), a pöcskök (Oestridae) családjába 
tartozó délamerikai légy-faj. Ragadós petéit kü
lönböző növények leveleire rakja s itt a peték a 
levelekre szálló különböző legyekre ragadnak és 
az itt kikelő lárvák a legyek közvetítésével igen 
gyakran az emberre, főleg sebek, horzsolások stb. 
környékére kerülnek. A lárvák a bőrbe fúród
nak s itt gizsószerű daganatokat okoznak. A 
bunkóalakú lárvák «ver macaque» v. «mayacuih 
néven ismeretesek, később orsóalakot öltenek s 
ekkor «&enie» v. atorcebt a nevük. 

Bemer, 1. Hagbard, norvég politikus, megh. 
1920 januárban. 

2. B., Kari Ghristiav,norvég államférfi, megh. 
Oslóban (Krisztiánja) 1918 máj. 28. 
*Berníe!d, Simon, zsidó teológus, szül. Stanis-

lauban (Galícia) 1860 jan. 6. Egy ideig a belgrádi 
spanyol-portugál zsidó hitközség rabbija volt, 
később Berlinbe költözött. Héber nyelven irt 
munkáin kívül nagyobb német művei: Judun 
und Judentum im 19. Jahrh. (1898); Die Lehren 
des Judentums (1920—21, 2 köt.). 

*Bernhard, Georg, német publicista, szül. Ber
linben 1875 okt. 20. 1913-ban átvette a Vossische 
Zeitung szerkesztését, önálló müvei: Der Verkehr 
in Wertpapieren (1903); Übergangswirtschaft 
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(1917); Finanzwirtschaft im Deutschen Keich 
(1917); Probleme der Finanzreform (1919). 

Bernhardi, Friedrich von, német tábornok, 
katonai író, 1915. akeletl harctéren küzdött, 1918. 
a nyugati fronton vezetett egy hadtestet, különö
sen az armentiéresi csatában ttint ki. Müvei: Un-
sere Kavallerie im nachsten Kriege (2. kiad. 1903); 
Deutschland und der náchste Krieg(6. kiad. 1913). 
Bz a munkája külföldön élénk visszhangra talált és 
a küszöbönálló világháború bejelentésének tartot
ták) ; Deutschlands Heldenkampf 1914—18 (1921.) 

Bernliardt, Sarak, francia szinművésznő, 
megii. Parisban 1923 márc. 26. 

Bernic (Brnice), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berni egyezmény (1. II. kötet). Bernben, 1920 

szept. 26. kelt, a szerződő államok kötelezik ma
gukat a fehér (sárga) foszforral készült gyújtó 
gyártásának, bevitelének és forgalombahozatalá
nak eltiltására. Magyarország az 1925. XLIX. 
t.-c. útján csatlakozott az egyezményhez. A vasúti 
fuvarozási jog körében is keletkeztek új B.-ek. 
L. Vasúti árúfuvarozás. (XX. köt.) 

*Bernier, Stanislas Louis, francia építész, 
szül. Parisban 1845., megh. u. o. 1919. 1898-ban 
az Acadómie des beaux-arts tagja lett. Rekon
struálta az Opóra-Comique-ot. 

Bernolák Nándor (haraszti), jogtanár és po
litikus, 1913. meghívták az igazságügyi minisz
térium kodifikáló osztályába, ahol legfontosabb 
kodifikáló munkája volt a bűntettesekről szóló 
törvénytervezet. 1914-ben az újonnan alapított 
debreceni egyetemre a büntetőjog tanárának ne
vezték ki. 1915-ben őt választották az egyetem 
rektorának. A proletárdiktatúra alatt letartóz
tatták és túszként Budapesten tartották fogva 
jún. közepéig. Visszatérve Debrecenbe, állást 
foglalt a megszálló románok visszaélései ellen s 
azokról a békekonferencia elé panaszt terjesztett 
Muaro angol orvos útján, mire a románok 1919 
dec. 20. hadbíróság elé állították, de az elfoga-
tás elől sikerült elmenekülnie. 1920-ban Debre
cen III. kerületében nemzetgyűlési képviselőnek 
választották. 1921 ápr. 14. népjóléti és munka
ügyi miniszter lett; 1922 jún. 16. lemondott. 
Újabb jogi munkái: A tévedés tana a büntető
jogban (1911); Büntető jogszabályaink gyűjte
ménye (1915 és 1918). 

Bernoulli, Johann Jákob, svájci archeológus, 
gus, megh. Baselban 1913 júl. 22. 

*Bernstamm,iéo£>o£d Bemard, szobrász, szül. 
Rigában 1859 ápr. 20. Parisban él. Szobrai közül 
kiválóbbak: Dosztojevszkij mellszobra, A nápolyi 
halász, Tipusok a francia gyarmatokról, Brazza, 
Casimir-Parier, Waldeck-Rousseau, Coppée szob-
rai,BerliozemlékszobraMonte-Carlóban,Pailleron 
emléke a ParcMonceauban, Krisztus és a házasság
törő asszony, Flaubert Gusztáv szobra. 

*Bernstein Béla, született Várpalotán 1868 
jan.7. Tanulmányait a budapesti orsz. rabbiképző
ben és a budapesti ós lipcsei tudományegyetemen 
végezte. Szombathel yen, ma j d Nyi regyházán rabbi 
lett. Az Orsz. rabbi-egyesület alelnöke. Nagyobb 
munkái: Azl8á8j49-iki magyar szabadságharc 
és a zsidók; Mózes öt könyvének magyarra for
dítása és A zsidóság története (I—IV.). Munka
társa a nevesebb zsidó teológiai szaklapoknak. 

Bernstein, Eduárd, német szocialista író, 1916. 
a független szocialistákhoz csatlakozott. Újabb 
művei: Dokumente zum Weltkrieg (19Í4—17); 
Brinnerungen eines Sociaüsten(1918); Férd. Las-
salle(1919); VölkerrechtundVölkerpolitik(1919); 
Die Wahrheit über die Binkreisung Deutschlands 
(1920); Die deutsche Revolution (1921); Socialis-
mus und Demokratie in der grossen englischen 
Revolution (1922). Magyarul megjelent: Ami a 
marxizmusban maradandó (ford. Székely A.); Mi 
a szocializmus ? (ford. Migray József); A göiiitzi 
pártprogramm (ford. Kálmán Miksa); Lassaüo 
Ferdinánd és jelentősége a munkásosztály számára 
(ford. Takács Mária); A gazdaságtörténet alap
vonalai (ford. Kálmán Miksa). 

*Bernstorfi, Johann Heinrich, gróf, német 
diplomata, szol. Londonban 1862 nov. 14. Előbb 
Londonban működött mint követségi tanácsos, 
majd kairói főkonzul lett; ±908^17. az Egyesült 
Államoknak a háborúba való belépéséig észak
amerikai nagykövet, 1917—18. konstantinápolyi 
nagykövet volt. 1921-ben a birou<lmi gyűlésbe 
választották. A népszövetségi német liga elnöke. 
Megjelent müve: Deutschland und Amerika, 
Erinnerung aus dem fünf jabrigen Krieg (1920). 

*Bernthsen, August, német kémikus, szül. Kre-
feldben 1855 aug. 29. Heidelbergi tanár lett 1883., 
később igazgatója a Badische Anilin- und Soda-
fabrik vállalatnak. Ismert munkája: Lehrbuch 
der organischen Chemie (számos kiad.). 

*Berntsen, Klans, dán politikus, szül. Eskild-
strupban 1844 jún. 12. Néptanító volt, azután bank
tisztviselő lett; beválasztották a folkethingbe, 
ahol az ellenzék egyik vezére lett, 1908—9. bel
ügyi, 1910—13. honvédelmi miniszter volt, majd 
kormányelnök, de az új választójogi törvényt 
nem vihette keresztül. 1920—24-ig a Neergaard-
kormányban ismét miniszterséget vállalt. 

*Beron Gyula, grafikus, szül. Felsőbaucáron 
(Hunyad vm.) 1885 jún. 6. A budapesti rajztanár-
képzőn, főleg Olgyai Viktor grafikai osztályán 
végezte tanulmányait. Egy ceruzarajzára (A 
keleti pályaudvar előtt) 1919. a fővárosi gra
fikai díjat kapta, 1925. pedig az állami akvaroll-
díjat. 

*Berrár Mihály, orvostanár, szül. Tiszaburán 
(Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 1884 dec. 5. Egye
temi tanulmányait Budapesten végezte s az élet
tani intézetben 190t>—1912. tanársegéd volt, mi
alatt tanulmányokat végzett Német- és Francia
országban, Egyiptomban, Indiában, Japánban, 
Észak-Amerikában. 1912. a sebészeti klinikán se-
gódtanár lett, 1921. az állatorvosi főiskolán nyil
vános rendkívüli tanár, 1924. a sebészet és szemé
szet rendes tanára lett. Önálló dolgozatai közUl 
jelentősek: A patahengergyidadás kór- és gyógy
tana; A lencsesclerosis myopiás eredete és A 
myopia megállapításának egyszerű módja (utób
biak német nyelven is). 1924-ben Állatorvosi se
bészet c. kétkötetes munkája jelent meg. Tudo
mányos működésének jelentős részét teszik azok 
a vezetése alatt végzett vizsgálatok, melyek ered
ményeiről mintegy húsz állatorvos-doktori érte
kezés számol be s amelyek a sebészet és szemé
szet körébe tartozó változatos kérdésekkel fog-

i lalkoznak. 
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Berszászka (Bárzasca), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 
*Bertaux (ejtsd: bertó), Emilé, francia műtörténész, 

szül. Fontenay-sous-Boisban 1869., megh. Paris
ban 1917. Legismertebb müvei: Romé; Études 
d'histoire et d'art; L'art espagnol. 

Bertény (Birtin), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bartha Sándor, zeneíró, megh. Parisban 1912 

nov. 24. 
•Bertnélemy, Henry, francia jogtudós, szül. 

Oucquesban 1857. 1919-ben az Acadénűe des 
sciences morales tagja lett. Főműve: Traité de 
droit administratif. 

•Berthelot (ejtsd: bertió), 1. Henry Mathias, 
francia tábornok, szül. Toursban 1861. A világ
háború kitörésekor hadsereg parancsnok volt; a 
üoissousi, majd a verduni csapatokat vezényelte. 
1916-ban a román hadsereg újjászervezését, majd 
1918. Rheims védelmét bízták rá. A háború után 
•ea entente dunai hadseregének volt főparancs
noka s ez alkalommal Magyarországon is műkö
dött. 1919 végén Metz katonai kormányzója iett. 

*2. B-, PhiUppe, francia diplomata, B. Mar-
céllin kémikus J.. III. köt.) fia, szül. Sevresben 
1866 okt. 8. 18S9-ben lépett diplomáciai szolgá
latba, 1904 óta állandóan a külügyi hivatalban 
működött, melynek politikai osztályát 6 vezette 
a világháború, a békekötések és az azt követő 
évek alatt. 

*Berthold, Gottfried, német botanikus, szül. 
Gahmenban (Vesztfália) 1854 szept. 16. Göttin-
j;eni tanár volt 1887—1922. Főművei: Studien 
über Protoplasrnainechanik (1886); Untersuchun-
gen zur Physiologie der pflanzlichen Organisation 
(1S98, 1904, 2 köt.). 
*Bertholet, Alfréd, német prot. teológus, szül. 

Baselban 1868 nov. 9. Göttingeni egyetemi tanár 
iett 1914. Főbb müvei: Die israelitischen Vor-
-stellungen vom Zustand nach dem Tode (1914); 
Kulturgeschichte Israels (1919). 

Bertie, Francis Leveson, sir, angol diplomata, 
1918-ig párisi nagykövet, megh. 1919. 

Bertillon, 1. Alphonse, antropológus, megh. 
Parisban LU4 febr. 13. 

2. B., Jacques, statisztikus, megh. Parisban 
1922 júl. 7. 
*Bertin, Louis Emilé, francia mérnök, szül. 

Naucyban 1840. 1903-ban az Académie des scien-
<«s tagja lett. Munkássága főleg az oceanográfia 
körébe vág. 

*Bertolini, Pietro, olasz államférfiú, szül. Monte-
!>ellunóban 1859 júl. 24., megh. Torinóban 1920 
nov. 28. Előbb képviselő, majd 1898-tól kezdve 
belügyi államtitkár, 1907. közmunkaügyi, 1911. 
gyarmatügyi miniszter volt. 1913-ban ő koszi-
cetté el az új választójogi javaslatot. A világ
háború alatt visszavonult ós megőrizte neutrali-
tását. Később Nitti szenátorrá neveztette ki és a 
jóvátételi bizottságba delegálta. 

*Berton, 1. Armand, francia festő és grafikus, 
szül. Parisban 1854, megh. u. o. 1917. Főleg aktjai 
révén vált ismeretessé. 
*2. B., Pierre Francois Sámuel, francia író, 

szül. 1842 márc. 6. Színművei: Les jurons de 
Cadillac (1865); La véste de ma femme (1867); 
Didier (1868); La tempéte (1880); Sardanapal 

Berzeviczy 

(1882); Léna (1889); Les chouans (1894);Zaza 
(1898); Yvette (1901); Un eoeur de reine (1901); 
La belle marseillaise (1905). Ezenkívül regényeket 
írt különböző lapokba. Néhány darabját: Talál
kozás (ford. Váradi Antal, 1909); Zaza (ford. 
Heltai Jenő, 1921) stb. budapesti színházakban 
is előadták. 

Bertót (Bertotovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Bertram, 1. Adolf,német bibornok, szül. Hildes-

heimben 1859 márc. 14. Előbb hüdesheimi püspök, 
1914 óta boroszlói hercegpüspök, 1919 óta bibor
nok. Mint politikus a német cemtrum-párt jobb
oldali, konzervati vabb ágának szellemi irányítója. 
Egyháztörténelmi munkája: Geschichte des Bis-
tums Hildesheim (2 köt. 1899—1916). 

*2. B., Érnst, német költő és irodalomtörténet
író, szül. Elberfelden 1884 júl. 27. Kölni egye
temi tanár. Művei: Studien zu Adalbert Stifters 
Novellentechnik (1907); Versuch einer Mytho-
logie (1913); Nietzsche (1919); Strassburg (költ., 
1920). 
*3. 73., Max, német tájkertész, szül. Pots

damban 1849 júl. 1., megh. Drezdában 1914 jún. 9. 
A laubegasti kertművészeti iskola igazgatója volt 
és sok híres parkot tervezett és rendezett német 
városokban. Irodalmi müvei: Bertrams Plan-
zeichnen (2. kiad. 1909); Bertrams Gartentechnik 
(1902). 

Bertrand, Louis, francia író, 1925. az aka
démia tagja lett. LTne Destmóe c. regénysorozatot 
kezdett. Egyéb újabb művei: Mademoiselle Jes-
sincourt; Le jardin de la mórt (az antik Afriká
ról) ; La concession de Mine Petitgand (az algiri 
gyarmatosokról); Sanguis martyrum (a III. sz.-beli 
afrikai kereszténységről). 

Beruete, Aureliano de, spanyol festő, megh. 
Madridban 1912 jan. 5. 

Berve (Berghin), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Berwald, Hugó, német szobrász, szül. Schwe-

rinben 1863 febr. 10. Többnyire képmás-szobrokat 
készített. 

Berwerth, Friedrkh Martin, múzeumi igaz
gató, megh. Bécsben 1918 szept. 22. 

Berwick (B.-shire), skóciai grófság, (1923) 
27,700 lak. 

Berwick-upon-Tweed, angol város, (i92i) 
12,985 lak. 

Berzék, kisk. Zemplén vm., (1920) 694 lak. 
Bsrzence, nagyk. Somogy vm., (1920) 4093 lak. 
Berzenke (Bzinov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berzesd (Brazesti), Torda-Aranyos vármegye. 

(Tr. R.) 
Berzéte (Brzotyn), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Berzótekörös (Keresovce), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Berzevice (Brezovica nad Torisou), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Berzeviczy, 1. Ádám, lovassági tábornok,megh. 

Bécsben 1924 márc. 28. 
2. B. Albert (1. III. köt.), 1910. a képviselőház 

elnökének választották, de állásáról az obstruk-
eió miatt 1911 nov.-ben lemondott. 1916-ban le
mondott képviselői mandátumáról, ekkor a király 
a főrendiház tagjává nevezte ki. A politikai élet
ben nem igen vesz részt, működését leginkább 
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két legnagyobb irodalmi egyesületünk, a Magy. 
Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság fel
virágoztatásának szenteli. Az Akadémia hat 
izben választotta meg elnökének, a Kisfaludy-
Társaságnak pedig Beöthy Zsolt halála óta 
(1923) elnöke. írói és közéleti működésének 50-ik 
évfordulója alkalmából a Ferenc József tud. egye
tem 1924. tiszteletbeli doktorrá avatta. Rend
kívül nagy szerepe van B.-nek abban, hogy iro
dalmi társaságaink a forradalmat követő idők 
után hamarosan meg tudtak erősödni és eredmé
nyes munkásságot tudnak kifejteni a nemzeti 
irodalom szolgálatában. Emellett B. a nemzetközi 
viszonylatokban (Interparlamentáris konferen
ciák, Nemzetek Szövetsége) is sokszor és nagy 
sikerrel képviseli és védi meg Magyarország ér
dekeit. Több felolvasást tartott külföldi városok
ban a Petőfi- és Jókai-centenárium alkalmából és 
külföldi tudományos társaságok felkérésére (Ber
lin, Bécs, Szófia, Róma, Trieszt, Milano). Akadé
miai elnöki beszédei a nagy formaművészt és 
az akadémiai szónoklat igazi mesterét mutatják. 
Egyéb beszédeiben is mindig tud jelentőset mon
dani a köz számára, szavának súlya és hatása 
van. Beatrix királynéról írott müve 1911—12. 
spanyolul és franciául is megjelent. 1921-ben 
jelent meg Az abszolutizmus kora Magyarorszá
gon c. művének első s legújabban második kötete, 
melyben először tett kísérletet ennek a kornak 
tárgyilagos és rendszeres feldolgozására. B. e 
műve a magyar történetírás jelentős alkotása. 
A M. Tud. Akadémia 1925. a munka, első kötetét a 
nagyjutalommal tüntette ki. Egyéb művei: Ma
gyar utazók Olaszországban a múlt század első 
felében (1916): Trefort Ágoston emlékezete (aka
démiai emlékbeszéd, 1917); Délen (útirajzok és 
tanulmányok, 1917); Az ötvenes évekből (1923); 
Pasquale Viliari kültag emlékezete (akadémiai 
emlékbeszéd, 1923); Itália(I—II. 1925, 3. bővített 
kiad.). Ezeken kívül számos cikket, beszédet és 
tanulmányt irt tudományos folyóiratokba és 
napilapokba. 1927-ben a M. Tud. Akadémia meg
választotta a felsőház tagjának. 

Berzseny (Brezany), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bés (Bis), üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Besancon, Doubs francia département fővá

rosa, (i923) 57,536 lak. 
Besant, Annié, angol teozófus. Már a világ

háború előtt megalapította az indiai home-rule-
ligát, melynek 1916. elnöke lett, de később ennek 
túlzó nemzeti ágától elszakadt. B. továbbra is 
egyik elismert vezetője a hindu politikai moz-
gal máknak. Madrasban adja ki Theosophist c. folyó
iratát. Fontosabb munkái: Autobiography (1893); 
Death and after (1893); The self and its sheaths 
(1895); The religious problem in India (1902); 
Kanná (1910); The wisdom of fjpanishads (1906); 
Theosophy and the new psyehology (1904); Eso-
teric Christianity (1901). Műveinek magyar for
dításai: Az eljövendő Krisztus (1911)^ Az élet 
rejtélye teozófiai megvilágításban (ford. Ferenczy 
Izabella, 1913); A mesterek (ford. Szlemerdcs 
Mária, 1914); Amíg ő eljövend (ford. u. a., 1914); 
Reinkarnáció és szociális problémák (ford. Ha
lász Hermin, 1914); Karma (ford. u. a., 1914); 
Világunk átalakulása (ford. R. A.-né, 1918). 

Bese (Besa). Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
*Beseler, 1. Hans Hartwig. porosz tábornok, 

I B. 2. öcese, szül. Greifswaldban 1850 ápr. 27., 
megh. Neubabelsbergben, Potsdam mellett 1921 
dec. 20. A világháborúban mint a 3. német 
tartalékhadtest parancsnoka 1914 okt. 9. elfog
lalta Antwerpent, 1915 aug. 9. Novo-Georgievsz-
ket, később, mint vezérezredes, Lengyelország-
kormányzója volt. 

2. B.. Maximilián, porosz államférfi, megh. 
Berlinben 1921 júl. 24. Porosz igazságíia-yminisz
ter volt 1905—17-ig. 

Besence, kisk. Baranya vm., (1920) 267 lak. 
Bosenova maré = Óbesenyő. 
Besenyő (Besineu), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 
Besenyőd, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes. vm.. (1920) 805 lak. 
Besenyef alu (Besenová), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Besenyőtelek, nagyk. Heves vm., (1920) 3529 

lakossal. 
Besenyszög, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 

vm., (1920) 4fi72 lak. 
Besimbák (Besimbac), Fogaras vm. (Tr. R. 
Besnyőpetőfalva (Pet'any-Pecenady), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bessemer, helység Alabama északamerikai 

államban, (m-t) 18,864 lak. 
Besszarábiaft. III. köt.), volt orosz kormányzó

ság, 1920-tól Románia birtoka, (1920) 2.344,800 
lak. Ebből román 48%. A világháborúban 1918 
tavaszán a románok szállták meg s a legfőbb 
haditanács 1920 okt. 27. Romániának ítélte oda. 
Az orosz szovjet nem ismerte el Romániához 
csatolását, de a visszaadása érdekében folytatott 
tárgyalásoknak nem volt eredményük. Az oroszok, 
hogy igényüket továbbra is jelezzék, a Dnyeszter 
mentén 1924. Moldva köztársaságot szervezték. 

*Bestelmeyer, Germán, német építész, szül. 
Nürnbergben 1874 jún. 8. Előbb Drezdában volt 
műegyetemi tanár, azután átment a berlini mű
egyetemre, 1923. a münchenire. Főműve a mün
cheni egyetem és a nürnbergi Germanisches-
Museum kibővítése. 

Beszámítás a magánjogban (1. III. köt.). Az új 
perrendtartás (1911. I. t.-c.) 411. §-a szerint az 
itélet jogereje nem terjed ki a beszámításként 
érvényesített követelésre, mert az ítélet csak 
annyiban emelkedik jogerőre, amennyiben a ke
resettel érvényesített jog iránt határoz. Mind
azáltal olyan ellenkövetelés, amely az ítéletbe 
be van számítva, a beszámítás erejéig újabban 
nem érvényesíthető (-412. §.). A beszámítási kifo
gás elutasítása, esetében tehát az ellenkövetelést 
lehet keresettel érvényesíteni. 

Beszédes László, szobrász, megh. Budapesten 
1922 nov. 10. 
*BeszéIő-film. A film némaságának megszün

tetésére már Edison szerkesztett egy készüléket, 
amely a kinematográf-gépet a fonográffal kap
csolta össze. Berendezése a fonográf tökéletlen
sége és egy-egy jelenet 3—4 percre korlátozóit 
terjedelme miatt primitív maradt. A háború titán 
Engl és Vogt német mechanikusok találmánya 
a hangot is fényjelekkel rögzíti meg a film mar
góján és ezzel biztosítja a mozgás és a hang-
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visszaadás teljes és pontos egyidejűségét. Ugyan
ezen az elven alapszanak amerikai gyárak 
beszélö-iilm felvevögépei, az egyik vitephone, a 
másik synchronisation néven, amelyekkel már 
komoly gyakori ati eredményeket is sikerült elérni. 

Beszter (Bystear), Abaúj-Torna vmogye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Beszterce (Bistrtfa), rtv. Beszterce-Naszód 
vm., (1920) 12,364 lak. (Tr. E.) 

Besztercebánya (Baítská Bistrka), rtv. 
Zólyom vm., (ioi9) 10,737 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Beszterce-Naszód vármegyét (1. Ili. köt.) 
a trianoni békeszerződés teljes egészében Romá
niának Ítélte oda. 

Besztercsóny (Bystricany), Bars vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Beszterce, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
eg,\ es. vm., (1920) 1023 lak. 

Beszuki, holland kormányzóság Jáva szigetén, 
(1922) 1.498,865 lak. 

Béta (Béta), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Betegségbiztosítás, 1. Biztosítás, Munkás-

biztosítás. (XX. köt.) 
Betegsegélyezés, tisztviselői, 1. Állami alkal

mazottak illetményei. (XIX. köt.) 
Betfalva (Betesti), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Betfia (Betfia), Bihar vm. (Tr. R.) 

*Bsthe, Albrecht, fiziológus, szül. Stettinben 
1872 ápr. 25. Egyetemi tanár lett Kiéiben 1911., 
Majna-Frankfurtban 1914. Pó müve: Allgemeine 
Anatomie und Physiologie des Nervensystems 
(1903). Szerkeszti Abderhalden-nei és Hüber-rel 
az Archiv für Physiologie folyóiratot. 
*Béthincourt (ejtsd.- beteükúr), falu Verdimtől 

ÉNy.-ra, 1916 ápr. 9. a verduni csata folyamán 
a németek elfoglalták. Tőle DK.-re van a Mort-
homine magaslat, amelyért sok véres harc folyt. 

Bethlen (Beclean), Szolnok-üoboka vm., (1920) 
3083 lak. (Tr. R.j 
•Bethlen István (bethleni) gróf, államférfi, szül. 

Gernyeszegen (Maros-Tordá vra.) 1874 okt. 3. 
Bethlen Gábor fejedelem családjának leszárma
zottja. Atyja gróf B. István, anyja gróf Teleky 
Ilona. A bécsi Tereziánum elvégzése után jogot 
hallgatott a budapesti egyetemen s a magyar
óvári gazdasági akadémiát is végezte. 1901-ben 
a mezőségi kerület képviselőjévé választották 
szabadolvűpárti programmal, de 1904 nov.-ben 
kilépett a pártból. 1905 elején csatlakozott a 
függetlenségi és 48-as párthoz s kerülete ezzel 
a programmal választotta meg 1906. és 1910. 
is. Különösen Erdély ügyeivel foglalkozott az 
országgyűlésen. 1913 szept.-ben csatlakozott a 
48-as alkotmánypárthoz s az utolsó országgyűlés 
alatt mindvégig tagja maradt. Gr. Tisza István 
és B. a háború előtt felfogásukban lényegesen 
közeledtek egymáshoz, a Tisza által felaján
lott miniszteri tárcát mégsem fogadta el. Még 
I. Ferenc József v. b. t. tanácsosi méltóságra 
emelto. A forradalom kitörése után gróf Károlyi 
Mihály is több izben felszólította, hogy álljon 
a népköztársaság szolgálatába. B. ezt eluta
sította és visszavonult minden politikai tevé
kenységtől. 1918 telén azonban már hozzálátott 
egy ellenforradalmi szervezet kiépítéséhez és 
1919 febr. 12-ére értekezletet hívott össze, ame- ' 

lyen megalakította a Nemzeti Egyesillés Pártját. 
Az alakulás céljául a konzervatív nemzeti politi
kát tűzte ki, szemben az akkori irányzattal, amely 
az országot mind nagyobb veszedelembe sodorta. 
Az új párt szervezeteit nem építhette ki, mert 
közben kitört a bolsevizmus és B. kénytelen volt 
Bécsbe menekülni, ahol, mint a szegedi kormány 
képviselője, vezető szerepet vitt mindazokban az 
akciókban, amelyek a kommunizmus megbuk
tatását célozták. A proletárdiktatúra bukása után 
hazajött és részt vett a Clerk-féle tárgyalásokon. 
Tagja volt kezdetiül a külügyminisztérium béke
tárgyalásokat előkészítő osztályának s a magyar 
békedelegáció előterjesztésének Erdélyre vonat
kozó részét az ő vezetése mellett állították össze. 
Mint a békedelegáció egyik fő megbízottja jelent 
meg Neuillyben. 1920 júl. 19. Simonyi-Semadam 
Sándor miniszterelnök lemondása után a kor
mányzó őt bízta meg, hogy a kisgazdapártból, a 
keresztény nemzeti egyesülésből és a dissziden-
sek csoportjából alakítson egységes kormány
pártot s vállaljon kabinetalakítást. Bár a kor
mánypártot megalakította, kormányalakítása 
ekkor nem járt sikerrel. TelekiPál gróf miniszter
elnöksége idején választották meg a hódmező
vásárhelyi II. kerület képviselőjévé pártonkívüli 
programmal az első nemzetgyűlésbe. Ekkor a 
Menekültügyi Hivatal vezetője volt. IV. Károly 
király első visszatérési kísérlete alkalmával 1921 
áprilisában a kormányzó őt bízta meg Andrássy 
Gyulával és Gratz Gusztávval együtt, hogy a 
királyt informálják a kül- és belpolitikai hely
zetről és bírják rá a Svájcba való visszatérésre. 
1921 ápr. 14. Teleki Pál gróf lemondása követ
keztében újra megbízást kapott kabinetalakításra. 
Ez év októberének első felében sikerült neki a 
Della Toretta márki olasz külügyminiszter köz
vetítésével létrejött velencei konferencián meg
állapodásra jutni Nyugat-Magyarországra nézve, 
amelynek eredménye Sopron város és környéké
nek visszaszerzése lett. (L. Magyarország tör
ténete, XX. köt.). E siker több irányban is fon
tos volt, mert Trianon óta a magyar kormány 
nemzetközi konferencián először tárgyalhatott 
mint egyenrangú fél, rést ütött a békeszerződé
sek sérthetetlenségén és első lépés volt a béke
szerződés revíziója jogosságának elismerteté
sére. 

Közben a királykérdés felvetése nyugtalanította 
az országot. B. Pécsett 1921 okt. 21. mondott 
beszédében nyugvópontra igyekezett juttatni a 
királykérdést, ám ugyanakkor IV. Károly a kor
mány tudta nélkül tanácsadóinak unszolására 
másodszor is visszatért az országba, amelyet ez 
a helyzet a legsúlyosabb nemzetközi bonyodal
makba sodort. (L. Károly király és Magyarország 
története, XX. köt.) Károly királynak az entente 
által való száműzetése és a kikényszerített de
tronizáló törvény meghozatala után B. beadta 
lemondását, amit a kormányzó el is fogadott, de 
újra ót bízta meg kabinetal akítással. Az 1922 jún. 
havában lezajlott országos választásokon sikerült 
egységes kormányzópártot teremtenie (1. Magyar 
országgyűlési pártok, XX. köt.) és az új nemzet
gyűlés megnyitásakor rekonstruálta kabinetjét. 
1922-ben közéleti érdemeiért a Szegedre mene-
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kült kolozsvári Ferenc József-egyetem az állam
tudományok díszdoktorává avatta. 

A második nemzetgyűlés idejére esik B. máso
dik korszakos klil- és belpolitikaisikere, amelyet 
az ország gazdasági újjáépítését elősegítő külföldi 
kölcsön megszerzésével 1923. s az ezzel kapcso
latos ú. n. szanálási programmjának megalkotá
sával és sikerre jutásával 1924—26. vívott ki. 
A nagyhatalmakkal való állandó érintkezése 
által B. helyreállította az ország külpolitikai 
tekintélyét és a népszövetségi tárgyalásokon 
való részvétellel olyan légkört teremtett az 
egyes külállamokkal való barátságosabb viszony 
kimélyitésére, mely rövidesen lehetővé tette 
különféle külkereskedelmi szerződések létre
jöttét. Ebben nagy része volt széleskörű publi
cisztikai munkásságának is. A Foreign Affairs-
ben, a Timesben, a The Bankerben, az Asso
ciated Pressben és még számos más angol és 
amerikai lapban jelentek meg történeti, poli
tikai és gazdasági fejtegetései. Munkatársa az 
Bncyclopaedia Britannicának, de sokszor ragad 
tollat a hazai sajtóban is, hogy politikai ellen
feleinek támadásaira az okok és tények feltárá
sával válaszoljon. A parlamentben kiváló szónok
nak ós erős debatternak bizonyult beszédeinek 
nemcsak ékesszólási formáival, hanem különösen 
frázisokat kerülő tartalmasságukkal is. Politiká
jának főcélja volt bent az összeomlás és a 
forradalmak folytán felzaklatott közhangulat 
lecsillapítása, a társadalom megnyugtatása és a 
zilált jogrend helyreállítása, amiben jelentős sike
reket ért el; kifelé pedig Magyarország tekin
télyének visszaszerzése, gazdasági erejének a vál
ságok leküzdésével való újjáteremtése. A kül
földi közvélemény gyakran ellenséges áramlatai
nak ellensúlyozása által elért sikereit mi sem bizo
nyítja jobban, mint hogy az 1925 végén fölmerült 
és politikai válsággá éleződött frankhamisitási 
ügy hullámai közt szilárdan meg tudta helyét 
állani. A frankper jogerejü befejezése után 1926 
okt. 14. kormányával lemondott, de a kormányzó 
okt. 16. újra őt nevezte ki. A kétkamarás ország
gyűlés visszaállítása érdekében törvényerőre 
emeltette a felsőházi javaslatot, mely után meg
történt a nemzetgyűlésfeloszlatása. Aválasztások 
kiírásával a bizalom kérdésének felvetése a nem
zet előtt B. politikájának döntő győzelmet hozott. 
A kormányát támogató pártok 207 képviselőjével 
szemben (B.-t Debrecen és a szécsényi ker. válasz
totta meg) az ellenzék mindössze 38 mandátumot 
szerzett. A nemzeti akaratnak ez a megnyilatko
zása B. mellett tüntető elégtétel számára a külföld 
felé is. 

Neje: B. Margit grófnő, írónő, szül.Budapesten 
1882. Atyja gróf B. András m. kir. földmivelés-
tigyi miniszter volt, anyja Mocsonyi Livia. 1901. 
lépett házasságra B. István gróf miniszterelnök
kel. Az irodalomban egy kötet művészi elbeszé
léssel tűnt fel: Mese a szomorú városról és egyéb 
történetek (Budapest 1916., 2. kiad. 1918), majd 
két kis regénye jelent meg: Majd, A város (u. o. 
1920). Műveiben a női lélek finom rajza vonja 
magára a figyelmet. A M. Tud. Akadémia is ezért 
jutalmazta 1923., amidőn Egy élet (Budapestl92l) 
c. regónyéneK Ítélte oda a női eszményt festő 

szépirodalmi mű jutalmazására alapított Ordódy 
Amália-dijat. Regényeiben az angol George Elliot 
jellemző-művészetére emlékeztetve, a nő rendes, 
mindennapi életét festi, de abban is meglátja az 
eszményi vonásokat. Ujabb munkája: A boldog 
sziget istene és egyéb rf&e.«:e7é.seft(Budape8t 1925). 

Bethlenegres (Agrisul Becleanului), Szolnok-
Doboka vm. (Tr. R.) 

Bethlenháza (Betlenhaza), Kraseó-Szörény 
vm. (Tr. R.) 

Bethlenkeresztúr ($ieu Cristur), Szolnok-
Doboka vm. (Tr. R.) 

Bethlenkörtvélyes (Gurtuiusul Becleanului), 
Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 

Bethmann-Hollweg, Theobáld, német biro
dalmi kancellár, megh. Hohenflnowban 1921 jan. 
2-án. A világháborúkitörése után hamar fölismerte 
ugyan Németországnak a diplomáciai előkészület 
hiánya következtében beállt veszedelmes hely
zetét, de megmaradt helyén s a polgári vezetést 
is kiengedte kezéből a katonai hatalom kezébe. 
Noha ellenezte a tengeralattjáró naszádok kor
látlan harcát, ennek kihirdetése után mégis hi
vatalában maradt. 1917-benminden párt elejtette, 
azért 1917 júl. 14. lemondott. Halála által félbe
szakított müve : Betrachtungen zum Weltkrieg 
(1919—21, 2 köt.). Háborús beszédeit Thimme P. 
adta ki 1919. 

Béthune, város Pas-de-Calais francia dépar-
tementban, (1921) 15,840 lak. 

Betlen (Beclean), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Betlen Gyula, szobrász, 1911. pályadíjnyertes 

Kossuth-szobrát felállították Nyíregyházán. 
Betlenf alva (Betlanovce), Szepes vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Betlenszentmiklós (Sánmiclaus), Kis-Küküllő 

vm. (Tr. R.) 
Betlér (Betliar), Gümör és Kishont vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Bettauer, Hugó, osztrák író, a Morgen kiadója, 

szül. 1877 aug. Í8., meggyilkolták Bécsben 1925 
mára 26. Regényei: Faustrecht (1919): Hem-
mungslos (1920); Bobbie auf d. Páhrte (1921); 
Die drei Bhestunden d. Blisabeth Lehndorf (1922); 
Die Stadt ohne Juden (1922); Der Frauenmörder 
(1922); DasBlauoMal (1923); Der Herr auf d. 
Galgenleiter (1923); Der Kampf um Wien (1923); 
Das entfesselte Wien (1924); Die schönste Frau 
d. Welt (1924); Der Tod einer Grete (1925). 
Számos munkáját fordították magyarra. 

Bettelheim, Anton, német irodalomtörténet
író, 1917. egyetemi tanári címet kapott, 1918. 
megvált a Biographisches Jahrbuch szerkeszté
sétől. Újabb műve: Neue österreichische Bio-
graphie (1. köt. 1913, 2. köt. 1926). 

*Betteloni, Vittorio, olasz költő, szül. Veroná
ban 1840 jún. 13., megh. u. o. 1910 szept. 2. Az 
új Olaszország legkedveltebb lírikusainak egyike. 
Gyűjteményei: In primavera (1869); Stefánia ed 
altri racconti poetiei (1894). Olaszra fordította a 
Hermann u. Dorotheát s Byron Don Jüanját. 

Bettia, indiai város, (1921) 24,291 lak. 
Bettolo, Giovanni, olasz tengernagy, megh. 

Rómában 1916 ápr. 7. 
*Bettongia (Mat), az Erszényesek (Marsu-

pialia) rendjébe tartozó emlősállat-nem. Négy 
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faja ismeretes, melyek Ausztráliában és Tazmá-
uiában honosak s aránylag hosszú, dús szőrö
zeti!, fogódzásra alkalmas farkukról híresek. 
Leggyakoribb a B. penicülata Gray. 

*Betyárkóró (QÖV.), 1. Erigeron. 
Beuel, község a RaJDa mellett, (1919) 16,679 

lakossal. 
Beuthen, város Felső-Sziléziában, (1924) 64,380 

lak. Most határállomás Lengyelország felé. 
Bevoren, mezóváros Belgiumban, (1920) 11,623 

lakossal. 
Beverley, angol város, (1921) 13,469 lak. 
Beverly, kikötőváros Massachusetts észak

amerikai államban, (1920) 22,561 lat. 
*Bewer, Max, német költő, szül. Düsseldorf

ban 1861 jan. 19., megh. Meissenben 1921 okt. 13. 
Müvei: Lioder aus der kleinsten Hütte(1895); 
Sprüehe und Gedanken (1899); Der deutsehe 
Christus (1907); Der deutsehe Himmel (1912). 
A világháború alatt számos háborús verse jelent 
meg. 

Bexhill, angol város és fürdő Kelet-Sussex-
ben, (1921) 20,363 lak. 

Bexley, London egyik elővárosa, (1921) 21,457 
lakossal. 

Beyle, Marié Henri (Stendhal), francia iró, 
müveinek újabb magj'ar fordításai: San Fran-
eesco a Ripa (elb., ford. Moly Tamás, 191.3); 
A szerelemről (ford. Salgó Ernő, 1913); A pármai 
Certosa (ford. Benedek Marcell, é. n. és 1924). 

Bezdáu (Bezdan), Bács-Bodrog vm., (1920) 
7789 lak. (Tr. SzHSz.) 

Bezdédfalva ( Vieska Bezdedov), Trencsén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Bezdédtelek (Bezded), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Bezedek, kisk. Baranya vm., (1920) 589 lak. 
Bezenye, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1440 lak. 
Bezeréd, kisk. Zala vm., (1920) 900 lak. 
Bezerédi Gyula, szobrász, megh. Budapesten 

1925 júl. 31. 
Bezerédj, 1. Pál, közgazda, megh. hidjai bir

tokán 1918 jan. 20. A M. Tud. Akadémia 1917. 
tiszteleti tagjának választotta. 

2. B. Viktor, államtitkár, megh. Budapesten 
1913 nov. 1. 

Bezeréte (Trnavá Hóra), Bars vm. (Tr. Cs.-
Szl.) 

Bezi, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 959 lak. 

Béziers, város Hórault francia départemem-
ban, (1921) 50,913 lak. 

Bezine (Bziny), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bezold, 1. Friednch von, német történetíró 

újabb munkái: Aus Mittelalter und Renaissanee 
(1918); Geschiehte der Universitát Bonn 1818— 
1870 (1920). 
*2. B., Gustav von, építész és műtörténetíró, 

szül. Kleinsorheimben (Bajorország) 1848 jül. 17. 
Münchenben 1887. műegyetemi tanár lett, 1892. 
első igazgatója a nürnbergi Germanisches Mu-
seumnak. 1920-ban nyugalomba vonult. Művei: 
Die kirchlicho Baukunst des Abendlandes (1884— 
1901, 3 köt.): Die Baukunst der Renaissanee in 
Doutsehland, Holland, Belgien und Danemark 

(1900). Riehl-lel adta ki : Die Kunstdenkmale des 
Kgr. Bayern (1892-1903); Dehio-val: Die Denk-
máler der deutsclien Bildhauerkunst (1905) stb. 

3. B-, Kari Ghristian, orientalista, megh. 
Heidelbergben 1922 november havában. A Magy. 
Tud. Akadémia 1913. külső tagjának válasz 
totta. 

Bezonvaux, megerősített falu a verduni vár
körzetben. 1916 febr. 26. a németek elfoglalták. 
A harcok folyamán a helység teljesen elpusztult. 

Bező (Bezovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bezsán (Bejan), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bezzenberger, Adalbert, indogermanista, 

megh. Königsbergben 1922 okt. 31. 
Bhagalpur, brit-indiai város, (1921) 68,878 lak. 
Bhartpur, 1. angol védelem alatt álló állam 

Radzsputanában, (1921) 496,437 lak. — 2. B., az 
állam fővárosa, (1921) 33,494 lak. 

Bhavnagar, brit-indiai város, (1921) 59,392 lak. 
Bhopal, 1. hűbéres állam Közép-Indiában, (1921 > 

971,387 lak. — 2. B., az állam fővárosa, (1921) 
45,094 lak. (33,000 mohammedán.) 

Bhudzs, Kacs (Cutch) hűbéres állam fővárosa 
Indiában, (1921) 19,281 lak. 

Bhután, indiai állam, ter. kb. 51,000 km!, 
350,000 lak. 

Bia, naayk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
3337 lak. 

*Biaches, francia falu, Péronnetól Ny.-ra, az 
1916-iki Somme-csatában heves harcok folytak 
körülötte, hol egyik, hol másik ellenfél foglalta el. 

Biala (Bjela), lengyel város, Breszt-Litovszktól 
Ny.-ra, 13,000 lak. 

Bialik, Chajim Nachmán, héber költő, Tel 
Avivba, Palesztinába költözött. Összegyűjtött 
müvei 1923. jelentek meg 4 kötetben. Magyarra 
Patai József fordította több versét (Héber költők, 
II. 1912). 

Bialystok, lengyel vajdaság, ter. 32,745 km2, 
1.307,826 lak. — 2. B. (oroszul Bjelosztok), 
lengyel város, (1921) 76,793 lak. (1914-ben 100,000 
lakosa volt.) 

Biancavilla, város Szicíliában, (1921) 15,743 lak. 
Biarritz, francia fürdőhely, (1921) 18,353 lak. 
Bibarcfalva (Biborteni), Udvarhely vmegye. 

(Tr. R.) 
*Bibliofil Szemle. Évnegyedes folyóirat. 1924. 

Budapesten indult meg Dézsi Lajos szerkesz
tésében. A 3-ik számtól Sikabonyi Antal szer
keszti. Célja, hogy komoly, de nem csupán szak
köröket érdeklő közleményekkel együtt tartsa 
bibliofiljeinket, vágyatébresszenabibliofilia iránt, 
megteremtse tudományos ós közművelődési 
intézményeinknek irodalmi együttműködését, 
közönséget teremtsen a szép és jó könyv kultu
szának s a magyar könyvek ismertetésével a 
magyar kultúrának a külföldön is elismerést 
és barátokat szerezzen. Ez utóbbi cél szolgálatá
ban adta ki angol nyelven a Bévay Mór János 
kezdeményezésére összeállított Jókai-bibliogra-
fiát, mely elsőnek mutatja be teljes egészében a 
Jókai-centenárium alkalmából Jókai idegen nyel
vekre fordított müveinek jegyzékét és így Jókai 
műveinek páratlan hatását és elterjedését. Ugyan
ezen cél szolgálatában indult meg a Bibliofil 
Könyvtár is Sikabonyi Antal szerkesztésében. 
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*Bibliofil Társaság, 1920-ban Budapesten ala
kult. Céljául tűzte ki a művészi szempontból 
értékes könyvek előállításának, gyűjtésének és 
terjesztésének az előmozdítását s a könyvgyűjtők 
és könyvkedvelők érdekeinek ápolását. Több ér
tékes könyvet adott ki és kiállításokat rendezett. 
1925-ben A magyar szépliteratura virágoskertje o. 
alatt bemutatta Kremmer Dezső rendezésében a 
magyar könyvművészet legszebb darabjait, hogy 
egységes képben szemléltesse a magyar könyv
nyomtatás fejlődését. A Társaság első díszelnöke 
gróf Apponyi Sándor volt, a legnagyobb magyar 
bibliofil. Elnöke Végh Gyula. 

BiMiotHeca Huugarica Appoujiuna. 1. 
Apponyi Sándor gr. Magyar Könyv tór«.(XIX. k.) 
*Bibó Lajos, iró, hírlapíró, szül. Hódmező

vásárhelyen 1890 deo. 20. Középiskolai tanulmá
nyait u. o. elvégezvén, 1909. hírlapíró lett előbb 
Hódmezővásárhelyen, majd Szegeden; a kommu
nizmus bukása után Budapesten a Nemzeti Újság 
munkatársa lett. Az irodalomban 1923. lépett 
fel egy kötet elbeszéléssel (A fáklya füstölve 
ég). Nagyobb feltűnést keltett A juss c. paraszt
drámája, melyet a Nemzeti Színház mutatott 
be 1925. nagy sikerrel. A jusst a magyar 
népdráma fejlődésében jelentős hely illeti meg 
és Zilahy Lajos Süt a nap-jávai együtt az újabb 
magyar népszinmű-irodalom legértékesebb ter
mékei. Munkái: Komédia (dráma 1 felvonásban, 
Szeged 1920); A fáklya füstölve ég, (elbeszélé
sek, Budapest 1923); A juss (dráma 3 felvonás
ban, Nemzeti Színház, 1925); Ladikon az ős
magyar hazába (ifjúsági regény, 1925); Báthory 
Zsigmond (dráma 4 felv., Nemzeti Színház, 1926); 
Fizetni kell (regény, 1926). 

Bicsad = Bikszád. 
Bicscseialu (Bytcica), Trencsén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.i 
Biescseszabadi (Bytcanská Lehota), Trencsén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bicske, nagyk. Fejér vm., (1920) 7145 lak. 
Biddeford, város Maine északamerikai állam

ban, (1930) 18,008 lak. 
*Bidou(ejtsd:bidú),üe?iri, franciaíró, szül. Givet-

ben 1873. A szépirodalomról korán tért át az 
esztétikára é3 irodalmi kritikára. A Eevue de 
Paris irodalmi rovatát vezeti és színházi bírálato
kat ír a Journal des Débatsba. Járt Magyar
országon is és a Tud. Akadémián előadást tartott 
az új francia drámáról. 

Bidzsapur (Bedzsapur), város Indiában (1921) 
32,485 lak. 
*Bie, Oscar, német művészeti író, szül. Borosz

lóban 1864 febr. 9. A Neue Rundschau kiadója 
Berlinben. Művei: Der Tanz (2. kiad. 1919); Die 
Oper (10. kiad. 1923); Das Klavier (2. kiad. 1921). 

Biebrich, porosz város, (1919) 19,504 lak. 
Biedermann, 1. G-ustav, német bölcsészeti író, 

megh. Bodenbachban 1890 auar. 15. 
*2. B., Wilhelm, fiziológus, szül. Bilinben 1852 

jan. 23. Egyetemi tanár Jenában. Müve; • Elektro-
physiologie (1895); Physiologie des Stoffwechsels 
ós egyéb cikkek a Handbuch der vergl. Physiolo
gie 1911. ós köv. évf. 

Biel (franc. Bienne), svájci város, (1920) 34,414 
lakossal. 

Bielefeld, város Vesztfáliában, (1924) 86,000 lak. 
*Bielek, 1. Antal, tót költő, szül. Biccsén (Tren

csén vm.) 1851., megh. 1911. Egy ideig a tanítói 
pályán működött, majd a Ludovó Noviny tót heti
lap és a Besedy c. irodalmi folyóirat szerkesztője 
volt. Önállóan megjelent munkái: Obrázky z hór 
(Képek az erdőkből) és Z döb utrpeuie (A szenve
dés korszakából). 

2. B. Miksa, műegyetemi tanár, megh. Buda
pesten 1917 nov. 18. 

Bielitz, sziléziai város, 1922-től Lengyelország
hoz tartozik, a krakói vajdaságban, 18,000 lak. 

Biella, ola«z város, (1920) 22,519 lak. 
Bielschowitz, sziléziai város, 1922-től Lengyel

országhoz tartozik, (1919) 13.311 lak. 
Bienerth, Bichard, báró, osztrák államférfiú, 

a miniszterelnökségről 1911 jún. havában lemon
dott, később Alsó-Ausztria helytartója lett és 
1915. nyugalomba vonult. 1915 nov. 28. osztrák 
grófi, rangot nyert, 1915 dec. 21. pedig engedélyt 
kapott, hogy nevét anyai nagyatyjának, Schmer-
ling Anton lovag volt miniszternek nevével egye
sítve, a gróf Bienerth-Schmerling nevet viselje; 
megh. Bécsben 1918 jún. 3. 

Bierbaum, Ottó Július, német iró, magyar 
fordításban megjelent művei: A szerelem út
vesztője (ford. Hajós ízsó, 1903); A pokol auto
mobilja. A bátor erdész (ford. Kortsák Jenő, 
1919); Kakuk herceg. Egy kéjenc élete, viselt 
dolgai, nézetei é3 pokolrajutása (ford. Szini 
Gyula, 1920). 

Bierley (North B.), angol város Yorkshireban, 
(1921) 23,979 lak. 

Biermer, Magnus, német nemzetgazdász, megh. 
Giessenben 1913 febr. 27. 

Bigelow, John, amerikai újságíró ós diplo
mata, megh. New-Yorkban 1911 dec. 19. Utolsó 
műve: Retrospections of an active life (5 köt. 
1909-13). 

Bigér (Snelersruhe), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. R.) 

*Bigot (ejtsd: bigó), Alexandre, francia vegyész 
és keramikus, szül. Merben 1862 nov. 5. A kerá
mia minden nemével foglalkozott; legkiválóbb 
műve állatfrizo a Port Monumontale-on (Párisi 
világkiállítás, 1900), amelynek részei a lipcsei 
iparművészeti múzeumban vannak. 

Bihar vármegyének (1. III. köt.) nagyrészét 
(7855 km2 területet, 424,296 lak.) Nagyvárad tjv.-
sal együtt a trianoni békeszerződós Romániához 
csatolta. A megmaradt terület (2754 km2) népes
sége 1869-ben 123,729, 1910-ben 157,836, 1920-
ban pedig 161,061 volt. E népesség között anya
nyelvre nézve van 152,867 magyar (94 9'Vo), 156 
német (0-l°/o), 438 tót (0'3<Vo), 7507 román (4-7»/o), 
a többi egyéb. Hitfelekezetre nézve 11,570 r. kat. 
(7-2»/o), 6963 g. kat. (4-3«/o), 127,136 ref. (78-9»/0), 
745 ág. h. ev. (0-5»/o), 9725 g. kel. (6-l°/0), 4586 
izr. (2-8%), a többi egyéb vallású. Foglalko
zásra nézve a népesség 79-8°/„-a őstermelő. 
8'9%-a iparral, 2-2%-a kereskedelem- és hitellel, 
1'9%-a közlekedéssel foglalkozik, a közszolgálat 
ós szabadfoglalkozások körébe tartozók pedig 
2-2%-át teszik a népességnek. A tényleg kereső 
népesség 75,224, miből őstermelésre 60,769, iparra 
564, kereskedelem-és hitelre 1400, köziekedésre 



Bihar - 15 Bikszára 
i)03, közszolgálat és szabad foglalkozásokra 1438, 
házi cselédekre 1714 ós a többi foglalkozási 
ágakra 3151 egyén esik. Az eltartottak száma 
85,837. — A vármegyében van 6 ipartestület, 
betegsegélyző pénztár azonban nincs. Bankok 
száma 7, a takarékpénztáraké 9, a hitelszövet
kezeteké 46. — Közlekedésügy. Az állami utak 
hossza : 83 km.; A törvényhatóságiaké 381 km. 
{melyből 284 km. van kiépítve), községi közieke -
dési út 60 km. (ebből 14 km. kiépítetlen). A vasúti 
vonalak hossza 198 km. államvasút. A vármegye 
területén 48 posta ós 45 táviróhivatal működik, 
a telefonállomások száma: 373. — Közművelő
dés tekintetében az összes népesség 73,20/f)-a, a 
6 éven felüli népességnek pedig 81'7°/0-a tud 
írni-olvasni. A vármegyében összesen 225 iskola 
van, ú. m. 36 kisdedóvó, 103 mindennapi elemi 
iskola, 67 ált. ism. és 10 gazd. ism. iskola, 3 iparos
tanonciskola ós 6 polgári iskola, összesen 25,332 
tanulóval. — Közigazgatás. A vármegyében 7 
szolgabírói járás van, ú. m.: 

J á r á s 

Berettyó új falusi 
Biharkeresztesi 
Cséllai . . . ... 
Derecskéi 
Nagylétai 
Nagyszalontai— 
•Sárréti 

Üsszesea 

Sí 
ö-
16 
13 

60 

Nép.„és
!i Eb tő l 

1 magyar 

39,035 I 37,939 
27,693 25,872 
16,657 15.672 
23,951 23,892 
16,794 15,435 
15,505 13,218 
21,526 1 21,439 

161,061 §158,867 

tót 

234 
14 
27 

3 
1 

148 
11 

438 

roruán 

793 1 
2,290 

929 
36 

1,842 
2,063 ' 

54 

7,507 |i 

Lakó-

7,338 
5,401 
3,055 
4,679 
3,219 
2,907 
4,109 

30,708 

B. vármegyében van 54 nagy- és 6 kisközség. 
A községek általában véve elég nagyok, amennyi
ben 31 község van 2000-ren felüli lak. Legnépe
sebbek : Sarkad 10,751, Derecske 9843, Berettyó
újfalu 9134 és Kornádi 8710 lak. Székhelye: 
Berettyóújfalu. — Egyházi tekintetben a vár
megye 9 r. kat. plébániája a nagyváradi egyház
megyéhez tartozik (székhelye Debrecen), a g. kat. 
magyarok 8 plébániája a hajdudorogi egyház
megyéhez, a reformátusok 45 egyháza a tiszán
túli egyházkerülethez, a gör. keletiek 8 plébániája 
az aradi gör. kel. román egyházmegyéhez, a gör. 
kat. románok 1 plébániája (Bedo) a nagyváradi 
•egyházmegyéhez van beosztva, mely két egyház
megye a magyarországi románok ügyeinek m. 
kir. kormánybiztosa (Budapest) alá tartozik. — 
Törvénykezési szempontból a vármegyében levő 
2 járásbíróság a debreceni Ítélőtábla és törvény
szék területéhez tartozik, kivéve a gyulai kir. 
járásbíróság területéhez tartozó Geszt, Mezőgyán, 
Sarkadkeresztúr, Kötegyán, Méhkerék és Sarkad 
községeket, továbbá a szeghalmi járásbírósághoz 
tartozó Biharugra, Körösnagyharsány, Okány és 
Zsadány községeket, melyek a szegedi ítélőtábla 
és gyulai törvényszék területéhez vannak be
osztva. Mindkét járásbíróság telekkönyvi ügyek
ben birói hatáskörrel van felruházva. Közjegyző 
2 van és pedig Derecskén ós Berettyóújfalun. — 
Adebrecenipénzügyigazgatóság alá tartozik a vár
megye 3 adóhivatala (Berettyóújfalu, Derecske, 
Sarkad) és 2 pénzügyőrsége (Berettyóújfalu és 
Sarkad). Kereskedelmi és iparkamarája, posta- és 
távirdaigazgatósága és kultúrmérnöki hivatala 
Debrecenben, erdőhivatala és államópítészeti 

hivatala Beretyóújfaluban van. A vármegye terü
letén van 29 gyógyszertár, 46 orvos és 188 bába. 

Bihar (Biharia), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Bihar Ferenc (barabásszegi), volt honvédelmi 

miniszter, szül. 1847., megh. Budapesten 1920 
máj. 17. 1897-ben tábornok, 1900. altábornagy, 
1902. a székesfehérvári V. honvédkerület parancs
noka, 1905. honvédelmi miniszter lett. 1906-ban 
ez állásáról- lemondott és nyugalomba vonult, ez 
alkalommal a gyalogsági tábornoki elmet kapta. 

Biharcsanálos (Cienalos), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bihardiószeg (Dtoság), Bihar vm., (1920) 5903 

lak. (Tr. R.) 
Bihardobrosd (Dobrepti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bihar és Orissza, indiai tartomány, 1. Behar. 

(XIX. köt.) 
Biharfélegyháza (Fileghihaz), Bihar várm. 

(Tr. R.) 
Biharfenyves 1 Uradét), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharhosszúaszó (Husasáu), Bihar vm.(Tr.E.) 

*Bihari Péter, filozófus, szül. 1840., megh. 1888. 
A budapesti ref. teológia tanára és egyetemi ma
gántanár volt. Tanuló korában több költeménye 
jelent meg debreceni lapokban, amelyek pálya-
dijat nyertek. Nevezetesebb művei: A philoso-
phiai tudományok encyclopaediája (1875); Alt. 
és hazai művelődéstörténet (2 köt., 1884); Iskolai 
és házi neveléstan (1885); Egyetemes és részleges 
esztétika (1885); Tiszta gondolkodástan vagy 
logika (1886). 

Biharkaba (Cábesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharkeresztes, nagyk. Bihar vm., (1920) 3669 

lakossal. A trianoni béke következtében határ
állomás lett. 

Biharkristyór (Crisfior), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharlonka (Lunca), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharmező (Poiana), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharnagybajom, nagyk. Bihar vm., (1920) 4212 

lakossal. 
Biharó (Becherov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Biharpoklos (Pocola), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharpüspöki (Episcopia Bihor), nagyk. 

Bihar vm., (1920) 3732 lak. (Tr. R.) 
Biharrósa (Bosia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharsályi (Savaieu), Bihar vm. (Tr. R.) 
BiharszenesVCartancm), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharszentandrás (Sántandreiu), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Biharszentelek (Sántelec), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biharszentjános (Sántion), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bihartorda, kisk. Bihar vm., (1920) 1621 lak. 
Biharugra, nagyk. Bihar vm., (1920) 2116 lak. 
Biharvajda (Vaida), Bihar vm. (Tr. R.) 
Biiszk, szibillai város, (1920) 41,600 lak. 
Bikácfalva (Bicaz), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Bikács, nagyk. Tolna vm., (1920) 1025 lak. 
Bikafalva (Táureni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Bikal, kisk. Baranya \ra., (1920) 1032 lak. 
Bikalat (Bicalat), Torda-Aranyos vm.(Tr. R.) 
Bikás (Bujakovo), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bikfalva (Bicfaláu), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Biki Károly, egyházi iró, ref. esperes, megh. 

Szatmárnémetiben 1912 okt. 8. 
Bikszád (Bicsad), Szatmár vm., (1920) 1702 

lak. (Tr. R.) 
Bikszárd (Biksard), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 



Bilak — 1G — Blotoj> 

Bilak (Bileag), Beszterce-Naszód vm. (Tr. E.) 
*Bilák Szigor, rutén író, segédtanfcliigyelő, 

szül. 1889. Irt cikkeket és verseket rutén nyel
ven az ÉK.-iruténség lapjába, az Ungváron meg
jelent Nauká-ba. Külön kötetet tesznek ki az ál
tala összegyűjtött rutén népdalok, balladák, köz
mondások. Dalmady Győzőtől fordított versei 
rutén nyelven külön füzetben jelentek meg: Vosz-
kreszneme! Sztéché. Kiadta a Védő Ligák Szövet
sége, Budapest 1921. 

Bilbao, spanyol város, (1920) 120,107 lak. 
Biledzsik, török város Kis-Ázsiában, 10,000 

lakossal. 
*Bilhaud (ejtsd: Mió), Paul, francia író, szül. 

Bruére-Allichampsban 1854 dec. 31-én. Színmű
vei : Premiere ivresse ; Les éspérauces; Fanfan 
la tulipe; Premier amour; Ma bru! (Carré-val); 
M'amour (Hennequin-nel); Nelly Rozier (u. a.-zal) ; 
Nous deux; Heureuse (u. a.-zal); Les dragées 
d'Hercule (u. a.-zal); La gueule du loup; Le gant. 

Bilin (Bilin nad Tisou), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Bilin (Bilina), csehországi fürdőváros, (1924) 
9669 lak. 

Bilinski, Iteo, lovag, osztrák (lengyel) politikus, 
megh. Bécsben 1923 jún. 14. 1912-ben Burián 
visszalépésekor közös pénzügyminiszter lett és e 
minőségében Bosznia és Hercegovina kormány
zója. A központi hatalmak veresége után az új 
lengyel politikával keresett összeköttetést és 
a lengyel köztársaság pénzügyminisztere lett. 
Bukása után Bécsbe vonult vissza. 

Bilkaudvar (Bilkahumanec), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Bilke (Bélki), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Billéd (Biled), Torontál vm. (Tr. R.) 

*Biller Irén, színésznő, szül. Budapesten 1899 
jan. 27. A Vígszínház sziniiskoláját végezte, 
majd mint Faragó Ödön kassai színigazgató fele
sége, 6 éven át vidéken játszott. 1923-ban a Fő
városi Operettszínház szerződtette, ahol mint a 
Három grácia apacslánya aratta legnagyobb sike
rét. Egyéb szerepei: Marinka, a táncosnő; Bob 
herceg női főszerepe stb. 

Biliing, Gottfried, svéd politikus és teológus, 
megh. Lundban 1925 jan. 14. 

Billings, város Montana északamerikai állam
ban, (1920) 15,100 lak. 

Billiton, hollandus-keletindiai sziget, ter. 4810 
km", (1922) 68,582 lak. 

Biloxi, város és fürdőhely Mississippi észak
amerikai államban, (1920) 10,937 lak. 

Bilse, Fritz Osivald, német író, újabb müvei: 
Stíllé Wege (reg., 1906); Verklárung (reg., 1907) ; 
Die Technik des Romans (1909); Gottes Mühlei} 
(reg., 1924); Die schwarze Welle (reg., 1925). 

Bilston, angol város, (1921) 27,556 lak. 
Binche. város Hainaut belga tartományban, 

(1921) 11,255 lak. 
*Binder-Kotrba Géza, vegyészmérnök, szül. 

Pozsonyban 1888 jól. 15. Műegyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte, ahol vegyészmérnöki 
ós műszaki doktori oklevelet kapott s a József
műegyetemen mint tanársegéd, később mint ad
junktus működött, majd 1923. magántanári képe
sítést nyert s az erjedési iparokban használatos 

1 mykológiai vizsgálatok meghívott előadó ja. Szak
dolgozatai különféle hazai és külföldi folyóira-
tokban jelentek meg. 

Binding, 1. Kari, német jogtudós, megh. a 
breisgaui Freiburgban 1920 ápr. 7. 

*2. B., Rudolf G., német költő, B. 1. fia, szül. 
Baselban 1867 aug. 13. Elbeszéléseit, novelláit 
klasszicisztikusan fegyelmezett forma, tiszta 
nyelv jellemzi. Művei: Legenden der Zeit (1909. 
új kiad. 1925, nov.); Die Geige (1911, új kiad. 
1925); Gedichte (1913); Die Keuschheitslegende 
(1919, új kiad. 1923); Unsterbliehkeit (1921, 
új kiad. 1924 nov.); Stolz und Trauer (1922, 
új kiad. 1923, vers); Tagé (1923, új kiad. 1924, 
versek); Aus dem Kriege (1925, levelek, naplók). 
Mint fordító is jelentékeny. 

Bin-Dinh (Lovgsong), Annám legnagyobb vá
rosa, (1921) 74,400 lak. 

*Binet, Alfréd:, francia pszichológus, szül. Niz
zában 1857 júl. 11., megh. Parisban 1911 okt. 18. 
A Sorbonne pszichofiziológiai intézetének igaz
gatója. Művei: Étudesdepsychologie experimen
táló (1888); La fatigue intellectuelle (1898); 
Étude experimentáló de l'intelligence (1905); 
Les idées modernes sur les enfants (1909). 
*Binet-Valmer, Jean, svájci francia író, szül. 

1875. Regényei és novellái igen népszerűek. Leg
ismertebbek: Plaisir; La passión; Les mótéques; 
Le désir et le peché; La créature; Une femme 
a tué stb. 

*Bingham (ejtsd: Mngém), Hiram, amerikai 
kutató, szül. Honoluluban 1875 nov. 19. 1915-ben 
a Yale egyetemen lett a délamerikai földrajz 
és történelem tanára. Expedíciókat vezetett 
Délamerikában. Mint repülőparancsnok 1918. 
Franciaországban szolgált. 1924-ben Connecticut 
kormányzója lett, 1925. szenátor. Művei: Journal 
of an expedition across Venezuela and Colombia 
(1909); Across South America (1911); Vitcos, the 
last Inca Capital (1912); In the wonderland of 
Peru (1913); An explorer in the air service 
(1920); Inca Land (1922). 

Binghampton, város New York északamerikai 
államban, (1920) 66,800 lak. 

Bingley, angol város, (1921) 18,942 lak. 
Binóc (Bínovce), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Binswanger, Ottó, német neurológus, szüT. 
Münsterlingenben (Svájc) 1852 okt. 14. 1882-ben 
a pszichiátria tanára lett Jénában. Fő művei: 
Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie 
(1896); Die Epilepsie (Nothnagél: Banűbuch der 
spez. Pathologie und Therapie c. munkájában, 
1899). 

Binyon, Lawrence, angol költő, irt háborús 
verseket The four years címen (1919) és egy 
Sakuntala c. drámát (1920). 

Binz, Kari, orvos, megh. Bonnban 1913 jan. 12. 
Bio-bio, chilei tartomány, ter. 13,863 km2, 

(1920) 107,072 lak. 
B i o p l i o r , a protoplazmának az a legkisebb, 

láthatatlan, föltevéses része, mely az elemi élet-
jelenségek hordozója. 

B i o t o p a. m. az élet helye, azaz olyan hely, 
amelyben bizonyos fajú élőlények (állatok vagy 
növények)életfeltóteleiketmegtalálják. E mester
szó megalkotója Dahl német zoológus (1921). 
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*Biotypus v. tiszta típus az újabbkori öröklés
tanban (Johannsen W.) a tiszta vonalba tartozó 
élőlónyegyedek neve. Tiszta vonalnak nevezzük 
pedig azon élölónyegyedek sorozatát, melyek 
egyetlenegy, önmegtermékenyítéssel vagy ivar
talanul szaporodó egyénből származnak. A tiszta 
vonalhoz tartozó egyének összsajátságai adják 
a tiszta típust vagyis az ú. n. biotypust. 
*Birabeau (ejtsd: birábó), André, francia író, szül. 

1890-ben. Könnyed stiivisú vígjátékaival tűnt fel, 
amelyek közül néhányat nálunk is előadtak. 

Birchenis = Markosberkes. 
Birch-Hirschfeld, Adolf, német romanista, 

megh. Lipcsében 1917 jan. 11. 
*Bird, Arthur, amerikai zeneművész, szül. 

Cambridgebon (Boston mellett) 1856 júl. 23. Liszt 
tanítványa volt. Daphne e. operáján kívül írt 
zenekari műveket. 

Birda (Birda), Temes vm. (Tr. R.) 
*Birdwood(ejtsd: bjordvM), Williamíliddell,sir, 

angol tábornok, szül. 1865 szept. 13. Rósztvett a 
délafrikai háborúban, majd Indiában Kitchener 
lord katonai titkára volt. 1914dec. akisázsiai erők 
parancsnoka lett, 1915 ápr. Anzacnál szállt partra 
hadtestével. A Gallipoli-felszigeteli és a Dardanel
láknál, majd rövid ideig Egyiptomban működött, 
ezután a nyugati frontra került, ahol jelentős 
része volt az angolok sikeres előnyomulásában. 
Szolgálataiért baronet címet és 10,000 font ster
ling jutalmat kapott. 1919-ben az Antipod-szige-
tekre utazott, 1920. az indiai északi sereg, 1925. 
India katonai főparancsnoka lett. 

Biredzsik, török város Aleppo vilajetben, 
10,000 lak. 

Biri, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. egyes, 
vm. , (1020) 1103 l ak . 

Birján, kisk. Baranya vm., (1920) 579 lak. 
Birjucs, város Voronezs orosz kormányzóság

ban, kb. 15,000 lak. 
*Birkás Géza, egyetemi tanár, irodalomtörté

neti író, szül. Köveskállán (Zala vm.) 1879 aug. 1. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Parisban 
végezte. Középiskolai tanár volt Budapesten. 1922. 
magántanár lett az Erzsébet-egyetemen, 1923. 
ugyanez egyetemre a francia nyelv- és irodalom
történet rendes tanárává nevezték ki. Önállóan 
megjelent főbb müvei: Montaigne paedagogiai 
tanulmányai (1913); A francia irodalom törté
nete (1926). Irt ezenkívül francia nyelvkönyveket 
középiskolák számára. 
•Birkeland, Christian, fizikus, szül. Krisztiá

niában 1867 dec. 13., megh. Tokióban 1917 jún. 15. 
Feltalálta a salétromsav előállításának lij módját. 

Birkenfeld, oldenburgi exklave, (1919) 51,263 
lakossal. 

Birkenhain, felsősziléziai porosz bányahely-
sőg, (1919) 6131 lak. 1922-ben Lengyelországhoz 
csatolták. 

Birkenhead, angol város, (1922) 149,200 lak. 
*Birkenhead (ejtsd: börkenhed), Frederick Fklwin 

Smith, earl of, angol államférfi, szül. Birken-
headben 1872 júl. 12. Az oxfordi egyetemen ta
nult és sokáig gyakorló ügyvéd volt. 1903-ban 
képviselő lett konzervatív programmal. 1915-ben 
államügyész lett s e minőségben Rhodesia még 
el nem foglalt területét ő szerezte meg az angol 

Révní Nriffy Lexikona. XX. l;öt. 

korona részére. 1918-ban lord-kancellár, 1919. 
viscount, 1923. earl, 1924. indiai államtitkár lett 
aBaldwin-kormányban. B. irodalmi téren is műkö
dik. Főbb munkái: Essays on Unionist policy 
(1913); Collected essays (1922); Enolish judges 
(1925); Famous trials (1926). 

Birkental, sziléziai iparos-helység, (1919) 5776 
lak., 1922. Lengyelország birtokába ment át. 

Birkmeyer, Kari von, német jogtudós, megh. 
Münchenben 1920 febr. 29. 

Birma, indiai tartomány, ter. 597,849 km2 

(192D 13.213,192 lak. 
Birmingham, 1. angol város, (1922) 945,100 

lak. — 2.B., város Alabama északamerikai állam
ban, (1920) 178,806 lak. 

Birnbaum (Miedzychod), poseni város, (1910) 
5274 lak., 1919 óta Lengyelországhoz tartozik. 

*Birnbaum, Nathan (Acher Mathias álneve), 
zsidó író, szül. Bécsben 1864 máj. 16., a cioniz
must tudományosan igyekezett megokolni. Ön
álló művei: Ausaewáhíte Schriften zur jüdischen 
Frage (1910, 2 köt.); Um die Ewigkeit (1920); 
Gottes Volk (1921). 

Biró, 1. Lajos, 1925. a török kormány meg
hívására a Magyar Nemzeti Múzeum részére 
gyűjtő tanulmányutat fett Angorában. 1926-ban 
a szegedi egyetem matematikai-természettudo
mányi kara az állattan terén szerzett érdemei 
elismeréséül tiszt, bölcsészetdoktorrá avatta. 
Önállóan megjelent műve: Hét év Uj-Guineá
ban (Levelek két világrészből, Budapest 1924). 

2. B. Lajos (1. III. köt.), író. Középiskolai tanul
mányainak elvégzése után újságíró lett s hosszabb 
ideig szerkesztette a nagyváradi Szabadság-ot. 
Nagyváradról Budapestre került s itt dolgozott 
különféle szerkesztőségekben. Hosszabb ideig 
szerkesztette Az Újság c. napilapot. A forradalmi 
Károlyi-kormányban külügyminiszteri államtit
kár volt; 1919. Bécsbe költözött, de 1925. vissza
tért. A 10-es években tttnt fel érdekesen bonyolí
tott és elbeszélt novelláival, majd mint regény
es drámaíró aratott nagy sikert. Regényeiben 
szereti a mozgalmas, szertelen vagy épen ideg
izgató tárgyakat; meséit rendszerint igen ügye
sen és élénken fejloszti, felkeltve és lekötve az 
olvasó érdeklődését. Munkái: Regények: Kun-
szállási emberek (1912); A szentlélek lovagja 
(1914); A Serpolette (1914); A Gálszécsy-család 
(1917); A mélység lakói (1917); Don Jüan há
rom éjszakája (Í917); A. Molitor-ház (1918); 
A bazini zsidók (1921); Ámor és Psyche (1924); 
Toinette vagy Dubarry grófnő a XX. század
ban (1925); Házasság (1926). NoveUás kötetek: 
Cyklámen és más novellák (1914); Budapestiek 
(1917); A vízözön és egyéb elbeszélések (1918); 
Sárga rigó (1918). Vezércikkek: A kezdet és a 
vég{l9í8); A haldokló ország (1918). Drámái: 
A rablólovag (Magyar Színház, 1912); Sárga 
liliom (Magyar Színház, 1913); Hotel Imperial 
(Magyar Színház, 1917); A cárnő (Lengyel Meny
hérttel, Nemzeti Színház, 1912); Lilla (Belvárosi 
Színház, 1918); Francia négyes (1919); Álarcok 
(1922); Mariska, vagy a házasságtörés isko
lája (szinmü 3 felv., 1925, Belvárosi Színház). 
V. ö. Deák Viktor, B. Lajos színdarabjai (Magyar 
Kultúra 1914). 



Birodalmi a lkotmány — 18 — Birodalmi t anács 

*3. B. Mihály, festő és szobrász, sztil. 1886. 
A szocialista párt számára készített plakátjaival 
tűnt fel 1909. Ő csinálta a Népszava ismert 
kalapácsos emberét. A kommunizmus alatt a 
Képzőművészeti Főiskola tanára lett. A bolseviz
mus bukása után vád alá helyezték, de amnesztiát 
nyert. 1919-ben Bécsbe költözött. 

*4. B. Vencel, történetíró, kegyesrendi tanár, 
szül. Vértessomlón (Komárom vm.) 1885. A kolozs
vári kat. főgimnázium tanára lett, 1923. a sze
gedi egyetem magántanára. Erdély történelmével 
foglalkozó munkái sorából kiválnak: Az erdélyi 
fejedelmi hatalom fejlődése 1542—1690 (1917); 
Erdély követei a portán (1921). 
*5. JB. Zoltán, erdőmérnök, szül. Keszthelyen 

1874 okt. 20. A Selmecbányái erdészeti akadémia 
elvégzése után a máramarosszigeti erdőigazgató-
ságnál állami szolgálatba lépett, onnan 1912-ben 
a földmivelésügyi minisztériumba hivták be, 
ahol 1919. a kincstári erdők osztályának élére ke
rült. 1917-től főnöke az akkor létesített Faér-
tékesítő Hivatalnak, majd 1919 okt.-től az erdő-
és faügyek kormánybiztosának helyettese. 1920. 
mint miniszteri tanácsos nyugdijba ment és a 
Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő R. T.-nak 
vezérigazgatója lett. 1925-ben a Mérnöki Tanács 
alelnöke lett. Igen termékeny szakíró, értékes 
tanulmányai többnyire az Erdészeti Lapokban 
jelentek meg. Önálló műve: A máramarosszigeti 
m. kir. erdőigazgatóság területének gazdasági 
viszonyai (Máramarossziget 1904). 

*BirodaImi alkotmány az összetett (szövetségi 
alkatú) államok alkotmánya. A német birodalom
ban jelenleg az 1919 aug. 11-iki alkotmány 
(Reichsverfassung) van érvényben, amely az 
1871 ápr. 16-iki B. helyébe lépett. A német biro
dalom 1918 novembertől köztársaság. 

•Birodalmi elnök (Reichsprásident), a német 
birodalom feje. A B.-öt az egész német nép vá
lasztja; megválasztható minden 35 éven felüli 
német. A választás 7 évre szól; az újra válasz
tás szabad, de viszont népszavazással a B. 7 óv 
előtt is megfosztható állásától. A B. képviseli a 
birodalmat nemzetközileg (szerződéskötéseknél, 
követküldéseknél), kinevezi és felmenti a biro
dalmi kormányt, tisztviselőket ós tiszteket, a 
birodalmi hadsereg (1. o.) főparancsnoka, gyako
rolja a kegyelmezés jogát. Minden rendelkezése 
csak miniszteri ellenjegyzés mellett érvényes. 
A B. jogosult a birodalmi gyűlés által alkotott 
törvényeket népszavazás alá bocsátani. 

Birodalmi gyűlés (1. III. köt.). B. az összetett 
(szövetségi alkatú) államok törvényhozó testüle
tére illő elnevezés. B. (Reichstag) van jelenleg 
Németországban. Az 1919 aug. 11-ikinémet alkot
mány szerint a B. a német nép képviselőiből áll; e 
képviselőket általános, egyenlő, közvetlen és tit
kos választások útján a 20 éven felüli lakosság 
az arányos választás elvei szerint 4 évenként 
választja. A képviselők az egész nép képviselői; 
csak lelkiismeretüknek felelnek és utasításokkal 
meg nem köthetők. A B. minden év novem
ber első szerdáján jön össsze; a birodalmi el
nök vagy a képviselők harmidának kívánsá
gára azonban a B. elnöke köteles korábban is 
összehívni. A B. maga állapítja meg tanácsko

zásainak befejezését és a legközelebbi összejövetel 
idejét. A birodalmi elnök a B.-t feloszlathatja, 
de egy okból csak egyszer ; az új választásokat 
60 napon belül meg kell tartani. A B. maga 
választja tisztviselőit és maga állapítja meg 
házszabályait. A B. tárgyalásai nyilvánosak, de 
50 képviselő ajánlatára 2/s többséggel a nyilvá
nosságot ki lehet zárni. A B.-t illeti a birodalmi 
törvényhozás joga ; a birodalmi tanácsnak azon
ban joga van a törvény ellen kifogást emelni, 
amely esetben a birodalmi elnök népszavazást 
rendelhet. A B.-be való választás rendjét az 1920 
ápr. 27-iki törvény állapítja meg, mely azóta 
ismételten módosításokon ment át (1922 okt. 24., 
1923 dec. 31., 1924 márc. 12.). 

Birodalmi hadsereg (német, 1. III. köt). A né
met birodalom védelme az 1919 aug. 11-iki al
kotmány szerint birodalmi ügy, amelyet biro
dalmi törvény szabályoz egységesen, de figye
lembe véve az egyes országok különleges hagyo
mányait. A B. legfőbb parancsnoka a birodalmi 
elnök (1. o.), aki a hadsereg tisztjeit kinevezi. A 
B. feladata a belső rend és külső biztonság fenn
tartása. A B. felhasználható a birodalmi alkot
mánynak v. törvényeknek nem engedelmeskedő 
ország ellen is. 
*Birodalmi kancellár (Reichskanzler), a né

met birodalmi kormány elnöke. A birodalmi elnök 
nevezi ki és menti fel. Helyettesíti rövidebb 
akadályoztatása esetén a birodalmi elnököt. A 
B. állapítja meg a birodalmi politika alapelveit 
és képviseli azt a birodalmi gyűlésen. Ha a biro
dalmi gyűlés bizalmát elveszti, le kell monda
nia. Törvénysértés esetén a birodalmi gyűlés 
helyezi vád alá és az államtörvényszék bírásko
dik felette. 

Birodalmi kormány (Reichsregierung), a 
német birodalomban a birodalmi kancellár elnök
lete alatt a birodalmi miniszterekből alakul. 

Birodalmi miniszterek, 1. Birodalmi kor
mány. 

Birodalmi színek, az összetett alkatú államok 
lobogójának színei. A német birodalom színei 
(Reichsfarben ; 1. III. köt.) a fekete-vörös-arany. 
A kereskedelmi lobogó a fekete-fehér-vörös, a 
felső belső sarkon a B.-kel. 

Birodalmi tanács (Reichsrat, 1. III. köt.), az 
egyes német országoknak a birodalom törvény
hozásánál és közigazgatásánál való képviseletére 
az 1919. évi alkotmánnyal szervezett testület. A 
B.-ban minden országnak legalább egy szavazata 
van; a nagyobb országoknak minden millió lakos 
után egy, de legfeljebb az összes szavazatok 2/6-e. 
A B.-ban az egyes országokat kormányaik kép
viselik. Az elnöklés a birodalmi kormány joga, 
amely a B.-ot a tagok harmadának kívánságára 
összehívni és a birodalmi ügyek intézéséről állan
dóan tájékoztatni köteles. A B. jogosult törvény
javaslatokat alkotni és a birodalmi kormány 
javaslataihoz hozzászólni; a birodalmi gyűlés 
által alkotott törvényeket kifogásolhatja, amely 
esetban az újabb megfontolás végett a birodalmi 
gyűlés elé kerül s ha nem jön létre megegyezés,-
a birodalmi elnök népszavazást rendelhet. — Az 
osztrák B. megszűnt, helyébe a nemzeti tanács 
lépett. 



Birodalmi terület — 19 — Biskara 

*Birodalmi terület, az összetett államalakula
tok területe. A német birodalom területe (Reichs-
gebiet) a német országok területeiből alakul. B. 
módosítása csak a birodalmi törvényhozás útján 
az érdekelt ország hozzájárulásával történhet. 

Birodalmi törvények (német, 1. III. köt.) olyan 
törvények, amelyek a német birodalom egész te
rületére érvényesek (Eeichsgesetze), széniben 
azokkal, melyek csak az egyes országokra vonat
koznak (Landesgesetze). A B. ereje nagyobb, mint 
az országos törvényeke (Reiehsrecht brieht Land-
recht). A B.-et a birodalmi gyűlés alkotja vagy 
népszavazás útján jönnek létre. A birodalmi 
törvényhozás tárgyait az 1919. évi alkotmány 
részletesen állapítja meg. A B.-et a birodalmi kor
mány felügyelete alatt az országos hatóságok 
hajtják végre. 

Birodalmi törvényszék (Meichsgericht; 1. 
XVI. köt.), a német birodalomban a legfelsőbb 
polgári biróság, amelynek hatásköre az egész bi
rodalomra kiterjed, szemben az egyes államok 
bíróságaival. A B. mellett van a német birodalom
ban abirodalmi közigazgatási törvényszék (Reich-
verwaltungsgericht) és az államtörvényszék... 

Birói és ügyvédi vizsgáló bizottság, 1. Ügy
védi és bírói vizsgáló bizottság. (XVIII. köt.; 

Birói hatáskör (1. III. köt.) I. polgári ügyek
ben. A járásbíróság! hatáskör értékhatára ez idő 
szerint (1926 jún.) az 1925. VIII. t.-c.-ben kapott 
felhatalmazás alapján az igazságügyminiszter 
25,800/1925.1. M. sz. rendeletével 25 mülió ko
ronában van megállapítva. 

III. bányaügyekben. A trianoni államszerző
déssel megcsonkított területen ma csak a pest
vidéki törvényszéknek és a pestvidéki járásbíró
ságnak van bányabirói hatásköre. (L. Bányabiró-
ságok.) 

* Birói oklevél képesítő hatálya, 1. Birói vizsga. 
(XX. köt.) 

Birói szemle (1. III. köt.). Az új perrendtartás 
(1911. I. t.-c.) a III. cím 11. fejezetében (340— 
349. §.) részletesen szabályozza a polgári perben 
a szemlét. 

Birói szervezet (1. III. köt.). A trianoni állam
szerződéssel megcsonkított Magyarországon most 
már csak 138 járásbíróság, 24 törvényszék és 5 
kir. Ítélőtábla működik. A törvényszék elsőfokban 
polgári ügyekben mint egyes biróság jár ei, a kir. 
törvényszék fellebbezési tanácsa, valamint a kir. 
ítélőtáblának bármely tanácsa (akár fellebbezési, 
akár felülvizsgálati tanácsa) három tagból áll 
(1925. VIII. t.-c. 1. és 2. §.). A budapesti kereske
delmi ós váltótörvényszéket az 1912. LIV. t.-c. 
84. §-a megszüntette. Az 1920. XX. t.-c. az itélő-
birák és ügyészek státuszát rendezte, kivette őket 
az állami tisztviselők fizetési osztályaiból és külön 
fizetési csoportokba osztotta őket. Az 1921. XXXI. 
t-e. Munkásbiztosítási Felsőbíróságot szervezett, 
amely a megszűnt Munkásbiztosítasi Állami Hi
vatal felsőbiráskodását vette át. A szabadalmi bí
róságok szervezetét az 1920. XXXV. t.-e. állapí
totta meg; e törvény a szabadalmi tanács helyébe 
a Szabadalmi Felsőbíróságot tette. (L. Törvény
szék, Törvényszéki hatáskör, XVIII. köt.) 

Birói vizsga, 1. Ügyvédi vizsga (XVIII. köt.). 
A birói és az ügyvédi vizsga egységesítése után is 

tehettek oly B.-t, amely ügyvédi képesítést nem 
adott, azok, akik a joggyakorlatot az 1913. Lin, 
t.-c életbelépése (1914 jan. 1.) előtt kezdték meg. A 
B.-n nyert oklevél birtokában 1921 júl. 15. előtt el
töltött tíz évi bírósági, ügyészségi vagy igazság
ügyminisztériumi gyakorlat az 1921. XXVII. t.-c. 
értelmében képesít az ügyvédségre is. 

Biróküldés (1. III. köt.). Az új polgári per
rendtartás (1911.1. t.-c.) a B.-t abban a formá
ban, amint azt a király az igazságügyminiszter 
által gyakorolta, nem ismeri és e helyett a meg
felelő esetekben az eljáró bíróságnak a felsőbíró
ság által kijelölését szabályozza. (L. Biróság ki
jelölése, III. köt.) 

Bírósági szakértő (1. III. köt.). Az állandóan 
alkalmazott szakértőkön felül vannak esetről
esetre alkalmazott B.-k is. A polgári perrendtartás 
(1911. I. t.-c.) szerint ugyanis, ha a perben egy 
jelentős ténykérdés megítéléséhez vagy szemle 
teljesítéséhez olyan különös szakértelem szüksé
ges, amellyel a biróság nem rendelkezik, a biró
ság egy vagy több szakértőt nevez ki. (L. Szak
értők, XVII. köt.) 

Bírósági végrehajtók (1. III. köt.). Az 1922. 
XVII. t.-c. felhatalmazta a minisztériumot, hogy 
a B. díjait rendeleti úton szabályozza. Ez a díj
megállapítás a 7780/1923. M. B. számú rendelettel 
meg is történt. Utólag a 2360/1924. M. B. számú 
rendelet a díjakat emelte. 

Birószék (Sodisinci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Birrell, Augustine, angol államférfl, 1907— 

1916 ig ír államtitkár volt. 
Birt, Theodor, német filológus, újabb munkái: 

Die Germánén (1917); Charakterköpfe Spátroms 
(3. kiad. 1922); Römische Charakterköpfe (5. kiad. 
1922); Griech-Erinnerungen eines Reisenden (2. 
kiad. 1922); Von Homer bis Sokrates (2. kiad. 
1922); Alexander der Grosse und das Welt-
griechentum bis zum Brscheinen Jesu (1924). 

Birtin (Birtin), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Birtokreform, 1. Földbirtokreform. (XX. k.) 
Bisceglie, olasz város, (i9ao) 33,929 lak. 

*Bischoff, 1. Diedrich, szabadkőműves író (írói 
álneve Adam Ego), szül. Brémában 1866 febr. 15. 
Bankigazgató volt Lipcsében. Müvei: Der soziale 
Gedanke der Freimaurerlehre (1900); Maurertum 
und Menschheitsbau (1902); Masonia, ein Blick in 
eine andere Welt (1905); Wesen und Ziele der 
Freimaurerei (1912); Vom vaterlándischen Bernf 
der deutschen Freimaurer (1917); Menschlichkeit 
(1923). 

2. B., Josef, német regényíró, megh. Speyer-
ben 1920 máj. 30. 

*3. B., Kari Adam, német kémikus, szül. Würz-
burgban 1855 ápr. 8., megh. Münchenben 1908 
okt. 18. Munkái: Handbuch der Stereoehemie 
(Walden-nél, 2 köt. 1894); Materialien zur Stereo
ehemie in Form von Jahresberichten 1894—1902 
(2 k. 1904). 
*Bischoff-Culm, Ernst, festő és rézmetsző, szül. 

Culmban 1870 márc. 13., megh. 1917. aug.-ban 
(a világháborúban elesett). Modern realisztikus 
képeket festett. 

Bishop-Auckland, angol város, (1921) 14,290 
lakossal. 

Biskara, város Algériában, (i9ii) 10,016 lak. 



Biskupitz — 29 — Bizalmi rendszer 

• Biskupitz, felsősziléziai bányahelysóg, (1919) 
14,232 lak. 

Bismarckhütte,község l^első-Sziléziában, (1919) 
26,588 lak. 

Bismarck-szigetcsoport, a világháború elején 
1914 szept. 17., a védőcsapat leverése után 
ausztráliai csapatok szállták meg; 1921. ausztrá
liai kormányzat alá került. 

Bisse, kisk. Baranya vm., (1920) 605 lak. 
Bissen, Christian Gotilieb, dán szobrász, 

megh. Kopenhágában 1913 ápr. 20. 
•Bissing, Moritz Ferdinánd, báró, porosz tá

bornok, szül. Bellmannsdorfban 1844 jan. 30., 
megh. Brüsszelben 1917 ápr. 18. Belgium meg
szállása után ennek főkormányzó ja, 1915. vezér
ezredes lett. Ó vitte keresztül a vallon és flamand 
lakosság közigazgatási különválasztását s a genti 
flamand egyetem megalapítását. 

•Bissolati, Leonida (Bergamaschi), olasz poli
tikus, szocialista vezér, szül. Creinonában 1857., 
megh. Rómában 1920 máj. 6.1897-ben képviselő
nek választották, a hármasszövetségnek ellen
zője volt. 1916 jún.-tól 1918 dec.-ig tárcanélküli 
miniszter volt. Az ő müve volt a mérsékelt 
irányú többségi szocialista párt különválása a 
marxista csoporttól. 

Bisson, Alexandre, francia vígjátékíró, megh. 
Parisban 1912 jan. 27. 

Biste (Bysta), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bistra = Bisztra. 
Bistrija = Beszterce. 
Bisztere (Ohaba Bistra), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Bisztra (Bistra), Torda-Aranyos vm., (1920) 

4224 lak. (Tr. R.) 
Bisztracseres (Giresa), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Bisztranagyrölgy (Valea maré), Krassó-

Szörény vm. (Tr. R.) 
Bisztranyires (Obreja), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Bisztraterebes (Chiribis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bita (Bita), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Bita Dezső, hittudományi író, megh. Keszt

helyen 1922 mára 8. 
•Bitay Árpád, történetíró és irodalomtörténész, 

szül. 1896. A magyar-román kapcsolatokkal fog
lalkozik, rendszeresen fordítja a magyar mun
kákat románra. 1923 óta előadásokat tart Jorga 
szabad egyetemén. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
főtitkára, amelynekmegbízásábólkét párhuzamos 
könyvtárt szerkeszt, amelyben a magyar irodalom 
termékei románul, a román irodaloméi magyarul 
jelennek meg. Munkái: A román irodalomtör
ténet összefoglaló áttekintése; Rövid román 
nyelvtan (Kolozsvár 1923); A moldvai magyarság 
(u. o. 1926). Sajtó alatt vannak Széchenyi István
ról és Apáczai Cseri Jánosról szóló román nyelvű 
tanulmányai. 

Bitérfalva (Bitarová), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Bitis (puffogó vipera), 1. Vipera-félék. (XIX. k.) 

Bitlisz (Bedlisz), B. török vilajet fővárosa, a 
Van-tótól Ny.-ra, kb. 25,000 lak. A világháborúban 
1916 mára 2. az oroszok elfoglalták, de júl. végén 
a törökök véres harcok árán visszavették. 

Bitonto, város Bari olasz tartományban, (1911) 
32,823 lak. 

Bittér, Carl, amerikai szobrász, megh. New 
Yorkban 1915 ápr. 10. 

Bitterfeld, járási székhely Merseburg porosz
országi kerületben, (1924) 19,500 lak. 
*Bittner, Július, zeneszerző, szül. Bécsben 1874 

ápr. 9. Jogot végzett és bíró lett; emellett saját 
szövegére több sikeres operát, valamint dalokat 
írt. Operái: Der Musikant (1910); Der Bergsee 
(1911); Höllisch Gold (1916); Das Rosengártlein 
(1923). 

Bittó Béla (sárosfalui), kémikus, 1913. mű
egyetemi ny. rendk. tanár, 1918. min. tanácsosi, 
1923. a m. kir. szabadalmi bíróság alelnöke címet 
kapott. 

Bixschoote, belga falu Yperntől É.-ra. A világ
háborúban 1914 okt. 30. a németek elfoglalták; 
1918. újabb heves harcok színhelye volt. 
•Bizalmi egyén. Az országgyűlési képviselő

választásoknál az 1925. XXVI. t.-c. szerint minden 
párt, amely kópviselőajánlást nyújtott be, jogosult 
minden szavazókörben egy vagy két B.-t meg
nevezni. A B.-ek a választás törvényszerűségét 
ellenőrzik, e célból a szavazatszedő "küldöttségi 
elnök engedelmével röviden felszólalhatnak és 
észrevételeiknek a választási jegyzőkönyvhöz való 
csatolását kívánhatják; joguk van azonkívül a 
választókkal való érintkezés céljából megbízotta
kat és a választók személyazonosságának ellen
őrzésére azonossági tanukat alkalmazni. B. csak 
az lehet, aki a törvényhatóság valamelyik választó
kerületének érvényes névjegyzékébe fel van véve. 
A B. pártjától igazolványt kap, amelyet a küldött-
ségi elnök láttamoz s amely a szavazóhelyiségbe 
bármikor való belépésre jogosít. A B. elmaradása 
esetén helyettesét a távollét tartamára az illető 
párthoz tartozók sorából a küldöttsógi elnök je
löli ki. — Bírósági tárgyalásoknál a tárgyalás 
nyilvánosságának kizárása esetén mindegyik fél 
2—2 egyént jelölhet meg, akik a tárgyaláson 
jelen lehetnek (1911.1. t.-c. 207. §.; 1896. XXXIII. 
t.-c. 294. §.). 

•Bizalmi férfiak, I. Bizalmi egyén és Bizalmi 
rendszer. (XX. köt.) 

•Bizalmi rendszer. Az ipari életben nálunk 
már az 1918. év előtt kifejlesztették a szociál
demokrata-párt szakszervezetei. A nagyobb ipari 
vállalatokban a munkások ú. n. bizalmiakat vá
lasztottak, akik a munkaadóval szemben a mun
kások ügyeit képviselték. A Károlyi-kormány 
idején a B. terjeszkedett és a munkások annak 
révén nemcsak a munkások ügyeibe, hanem üzemi 
ügyekbe is befolyást követeltek. Üzemi választ
mányok alakultak, amelyek szervezetét a kormány 
rendelettel szabályozta. ügyanesak rendelettel 
szabályozta a Károlyi-kormány a B.-t a hadsereg
ben. A B. a bolsevizmus alatt jutott teljes érvé
nyesülésre és az ipari életben az ipari vállala
tok teljes szocializálására vezetett. A bolsevis
ták a B.-t minden téren bevezették. Bizalmiak 
működtek a hivatalokban, iskolákban, hadsereg
ben, minden házban. A B. eszköz volt arra, hogy 
az ellenőrzést a család belső életéig mindenre ki
terjesszék, hogy az általuk felhasznált szak
emberek működését felügyelet alatt tartsák. 
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Bizalmiak járták állandóan a. hivatalokat, iskolá
kat, akik teljes hatalommal rendelkezve, elkerget
ték a vezotöket, átszorvezték az intézményeket 8 a 
bolsevista szellemet igyekeztek érvényre emelni. 

Bize, kisk. Somogy vin., (1920) 375 lak. 
Bizerta, tuniszi kikötőváros, (1921) 20,763 lak. 

A világháborúban 1915 nov. 7. B. előtt egy osztrák-
magyar tengeralattjáró elsülyesztette az Ancona 
olasz postagózöst, mely alkalommal 208 személy 
vesztette életét. 
*Bizet, René, francia író, szül. 1887. Kalandos 

regényeiben sok festöisóg ós gondos lélekelemzés 
van. Legismertebb művei: L'avonture aux guita-
res: La bouteille de whisky; La siréne hurle stb. 

Bizony Ákos, volt országgyűlési képviselő, 
megh. Miskolcon 1922 júl. 27. 

Biztosítás (1. III. köt.). A biztosító magán
vállalatok állami felügyeletét nálunk az 1923. 
VIII. t.-c. szabályozta. Eszerint az állami felügye
letet a pénzügyminiszter szervezi meg és gyako
rolja. A törvény szerint a pénzügyminiszter a 
felügyelet céljára külön hivatalt létesít, ez idő 
szerint azonban ez a hivatal tulajdonkóp a pénz
ügyminisztérium egyik osztálya. Újonan kelet
kező biztosítási magánvállalat csak a felügyelő-
hatóság engedélyével létesülhet; ilyen engedélyt 
csak részvénytársaság vagy kölcsönös biztosító 
társaság mint szövetkezet részére lehet adni. Az 
állami felügyeletnek egyes részleteit és a kap
csolatos kérdéseket a törvény felhatalmazása 
alapján a minisztérium rendelettel szabályozta; 
így egyebek közt a B.-i alapot 200,000 koroná
ról 5 millió koronára emelte fel. 
*Biztosítási egyezmények lényege az, hogy a 

magyar biztosító társaságoknak a Magyarország
tól elcsatolt területeken korábban működő fiókjai 
üzletkörüket az új államokban működő biztosító
vállalatoknak kötelesek átadni. Az utóbbi vállala
tok elvállalják a fiókok részéről kötött biztosítási 
szerződésekből eredő kötelezettségeket, viszont 
a fiókok fővállalatai átengedik díjtartalékuknak 
ezen szerződésekre eső részét. Az átengedett 
biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek 
az egyezmények alapján valorizáltatok és pedig 
aCsoh-Szlovák köztársasággal való viszonylatban 
1 régi korona = 1 cseh korona, a Romániával 
való viszonylatban 2 régi korona = 1 leu, végül 
az Olaszországgal való viszonylatban 1 régi ko
rona — 60 centesimo arányban. A Cseh-Szlovák 
köztársasággal kötött egyezmény az 1924. XXII. 
t.-c.-be, az Olaszországgal kötött egyezmény az 
1924. XXIII. t.-c.-be van iktatva, végül a román 
egyezményt a 7934/1924. M. E. sz. rendelet (Rend. 
Tára 288, old.) léptette életbe. 

*Biztosítéki jelzálogjog, a jelzálogjognak az 
a formája, amikor a telekkönyvi közhitel a telek-
könyvho bejegyzett követelés fennállását és össze
gét uem védi. hanem a jelzálogjog érvényesítése
kor a fennállás össszegót bizonyítani kell. Fenn
álló jogunk (Telekkönyvi Rendtartás 65. §. 2. bek.) 
a B.-nak csak azt az esetét ismeri, amikor a jelzá
logjog olyan követelést biztosít, amely adott váltó-
v. áruhitelből, elvállalt pénztár- v. más ügyveze
tésből, v. szerződés nem teljesítés esetére szava
tosság vagy kárpótlás címóból származhatnak és 
ilyen esetben megengedi a jelzálogjognak ama 

j legmagasabb összeg erejéig történő bejegyzését, 
j amely összegig a hitel vagy a kezesség (jótállás) 
terjed. A külföldi jogok, a magyar polgári törvény
könyv tervezetei és a jelzálogjogról szóló (a 
nemzetgyűlés elé 1926 máj. 4. terjesztett) törvény-

I javaslat a B.-nak több típusát ismeri a legmaga
sabb összeg bejegyzésével kapcsolatos B.-on felül, 
így azt az esetet, amikor a határozott összegű 
követelést a felek maguk kívánják B.-gal biztosí
tani és azt az esetet, amikor a követelés érték
papíron alapul. A B. átruházhatóságának kérdése 
sokat foglalkoztatta a magyar jogászvilágot. A 
kúria a 8. sz. jogegységi határozatával útját 
vágta annak, hogy abba a hitelezési, kezességi 
(jótállási) jogviszonyba, amelyből eredő követelé
seket a B. biztosít, akár hitelezőként, akár adós
ként az eredeti helyébe más személy lépjen. Nem 
léphet be a hitelviszonyba különösen a B.-gal ter
helt ingatlant megvásárló új tulajdonos, sem. 
A jelzálogjogról szóló törvényjavaslat a hitelezői 
oldalon a személy változást a biztosítéki okirat 
átadásával telekkönyvön kívül is lehetővé teszi. 

*Biztositéki okirat a biztosítéki jelzálogjog 
bekebelezésének alapjául szolgáló okirat, amely
ben a legmagasabb összeg is elő van adva. Fenn
álló jogunk szerint a legmagasabb összeg elő
adása a B.-ból hiányozhat is és ebben az eset
ben azt a kérvényben kell előadni. A jelzálogjog
ról a nemzetgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat 
értelmében a B. fogja a jelzálogjog átszállását 
közvetíteni és az átruházó nyilatkozatokat a B.-ra 
kell majd rávezetni. 
•Biztosító vállalatok állami felügyelete, I..B12-

tosítás. (XX. köt.) 
Bjela, lengyel város, 1. Biala. 
Bjelaja-Cerkov (ukránul: Büa Cerkev), most 

Ukrajnához tartozó város, (1911) 60,500 lak. 
Bjelei, város Besszarábiában, (1920) 21,000 lak. 

Most Romániához tartozik. 
Bjelev, város Tula orosz kormányzóságban, 

kb. 10,000 lak. 
Bjelgorod, város Kurszk orosz kormányzó

ságban, kb. 23,000 lak. 
Bjelik Imre, a közös hadsereg tábori püspöke, 

1916. belső titkos tanácsosi móltóságot kapott: 
az összeomlás után tiszte megszűnt és nyugdíjaz
ták. Gróf Széchenyi Miklós, nagyváradi püspök 
halála után 1923. a pápa kinevezte nagyváradi 
püspökké. 

Bjelipotok (Biely Pótok). Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bjelopolje (ukr. Bilopűje), város Harkov 

ukrajnai-orosz kormányzóságban, kb. 15,000 lak. 
A világháborúban 1915 dec. 16. osztrák-magyar 
csapatok rohammal elfoglalták. 

Bj elosztok, város, most Biálystok (1. o). 
Bjelovar = Belovár. 
Bjelszk (ukránul: Bilszk), lengyelországi vá

ros, 9000 lak., 1915 aug. 15—25. Gallwitz német 
hadserege itt győzött az oroszokon. 
*Bjelyj, JWre / , családi nevén Buqájev Borisz 

Nikolajevics, orosz író és költő, szül. 1880. Első 
verskötete 1904. jelent meg Arany a kékségben 
(Zoloto v lazoiv) címen, ezt azután több új kötet 
követte. B. a legkiválóbb szimbolisztikus regény
író. Főműve Az ezüstgalamb (1910), Pétervár 
(1912) és Letáev ka tik (1918) regén yakbői 
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álló trilógiája. Néhány értékes tanulmányt is írt 
(A szimbolizmus, 1910; A válaszúton, 1918 stb.). 
Háború előtti munkáiban a forradalmi messziániz-
must hirdette, a forradalom óta a pánszlávizmust 
és pánáziatizmust hirdeti. Magyarul megjelent 
Az ezüstgalamb. Ford. Peterdi J., 1926. 

Bjerknes, Vilhelm, norvég geofizikus (1. III. 
köt.), 1913. meghivásra.a lipcsei egyetem tanára 
lett, ahol a geofizikai intézet szervezését rábizták; 
a háború alatt 1917. visszatért hazájába és Ber-
genben kapott tanszéket. Az elméleti meteoroló
gia és geofizika kiváló mivelője, aki számos 
munkatársával és tanítványa valfT.V.Sandströöm, 
Th. Hesselberg, Sverdrup, 0. Devik, R. Wenger, 
fia J. Bjerknes, H. Solberg) külön meteorológiai 
iskolát alkotott. A poláris frontra és a ciklonok 
keletkezésére vonatkozó elméletével új irányt 
jelölt ki. A Carnegie Institution of Washington 
kiadta Dynamic Meteorology and Hydrography 
c. 2 kötetes munkáját, mely német nyelven is 
megjelent Braunsehweigban 1912—13. Az első 
kötet az atmoszféra és hidroszféra statikája, 
a második annak kinematikája. Lipcsei tanár
kodása idején feldolgozta a nemzetközi aerológiai 
észleléseket szinoptikus térképeken és megindí
totta a Veröffentlichungen des Geophysikalischen 
Instituts in Leipzig c. kiadványsorozatot. A Geofy-
siske Publikationen-ben több értekezése jelent 
meg, így: On the dynamics of the circular vor-
tex with applieations to the atmosphere and 
athmospheric vortex and wave motions. (II. köt.) 
Ugyanott megjelent J. Bjerknes és H. Sol-
bergtől az ő ösztönzésére két nevezetes munka: 
Meteorological conditions for the formation of 
Rain és Life cycle of cyclones and the Polar 
Front_ theory of atmospheric circulations (III. 
köt.) Über Wellenbewegungen in Kompressiblen, 
schweren Flüssigkeiten c. munkája a Math.-
phys. Klasse der Sachsiehen Gesellsch. der 
Wissensehaften kiadásában 1920. jelent meg 
Lipcsében. 

Bjeseck, város Tver orosz kormánvzósáeban, 
kb. 12,000 lak. 

Björneborg, finnországi város, (1921) 17,091 
lakossal. 

Bjömson, Björnstjerne, norvég író, műveinek 
újabb magyar fordításai: Arne. Synnöve Sol-
bakken (ford. Bitoók Emma, 1920); Mary (ford. 
Pogány Elza, 1921). 

Blaas, Július, festő, megh. Hallban (Felső-
Ausztria) 1922 aug. 2. 
*Blache (ejtsd: Máss), Vidal de la, geográfus, szül. 

Pézénasban 1845 jan. 22., megh. Tamaris-sur-Mer-
ben 1918 ápr. 5. Főképen a történeti földrajzot mű
velte. Előbb Nancyban, majd Parisban volt tanár. 
Fő munkái: Tableau générale de la géographie 
de Francé (1903); Atlas générale: histoire et 
géographie (1894). Megalapítója és szerkesztője 
volt az Annales de Géographienak. 

Blackburn, város Angliában, (1922) 129,600 lak. 
Blackburne, James Harry, angol sakkmester, 

megh. 1924 szept. 1. 
Blackpool, angol város Lancashireben, (1922) 

74050 lak. 
Blaenavon, angol város Monmouthshireben, 

.'192D 12,469 lak. 

*Blaga, Lucián, román költő, szül. Lámkeréken 
1895. Verseinek és verses drámáinak zeneiségé
vel nagy sikert aratott. írt filozófiai és esztétikai 
tanulmányokat is. Főbb müvei: Poemele luminii 
(Nagyszeben 1909); Pietre pentru templul men 
(u. o. 1919); Zamole (misztérium, Kolozsvár 
1921); Tulburare aquelor (u. 0.1922). Néhány ver
sét Aprily Lajos fordította magyarra. 

Blagovjescsenszk. az orosz-szibíriai Amur
vidék fővárosa, (1910) 64,400 lak. 

Blaha Lujza, színművésznő, megh. 1926 jan. 
18. A Nemzeti Színházhoz való szerződtetésének 
ötven éves jubileumát 1922. nagy ünnepség
gel ülték meg, ez alkalommal a fővárosi köz
munkatanács, a szokástól eltérőleg, még életében 
róla nevezte el a Népszínház előtt levő teret. A 
főváros életfogytiglan külön tiszteletdijat szava
zott meg részére. Ugyanakkor megjelentek külön 
kötetben emlékiratai: Blaháné Naplója. Hosszú 
betegeskedés után halt meg, a Népszínházból te
mették az egész társadalom óriási részvéte mel
lett; ugyanakkor indult meg az emlékszobrának 
létrehozatalát célzó mozgalom is. 1926 őszén Bála 
tonfüreden emlékművet állítottak tiszteletére. 

Blaj = Balázsfalva. 
Blake, Edward, kanadai politikus, megh. 1912 

márc. 1. 
*Blakelock, Rulph Albert, amerikai festő, szül. 

New Yorkban 1847 okt. 15., megh. u. o. 1919 
aug. 9. Lágy, édeskés tájképeket festett, külö
nösen indiánusok területeiről. 

*Blanchet (ejtsd :biansé), Adrién, francia archeoló
gus, szül. Parisban 1866 márc. 8. Főbb művei: 
Études de numismatique (1892); Traité des mon-
nais gauloises (1912, 1920, 2 köt.); Manuel de 
numismatique francaise (1912). 

*Bland-Sutton, John, sir, angol orvos, szül. 
Endfield Highwayben 1855. Sokáig elnöke volt 
az angol orvosi társulatnak. Munkássága kiter
jedt az egész zoológia és orvostudomány körére. 
Főbb müvei: Evolution and disease (1890); Liga
ments, their nature and morphology (1887); Sur-
gical disease3 of the ovaries (1891); Tumours, 
innocent and malignant (1893); Diseases of wo-
men (1897); Surgery of pregnancy and labour. 
complicated with tumours (1901); Gall stones and 
diseases of the bile ducts (1907); Man nnd beast 
in Eastern Etbiopia (1911); Selected lectures and 
essays (1920). 

*Blanford, Henry, angol geológus és meteoro
lógus, szül. Londonban 1834 jún. 3., megh. Fol-
kestoneban 1893 jan. 23. Geológus volt Lídiában 
s berendezte ott az időjárásjelző állomáshálózatot. 
Műve: A practical guide tothe climates of India 
(1889). 

Blankenburg íam Harz), braunschweigi vá-j 
ros, (1924) 12,010 lak. 

Blankenese, holsteini falu, (1024) 14,000 lak.l 
Itt állították föl a korfui Achilieionból elhozott! 
Heine-szobrot. 

*BIanns c i n e r e u s Vand. (— AmvtesbaenaX 
cinerea Vand.), 1. Amphisbaena (I. köt.) 

Blasel, Kari, német színész, megh. Bécsben! 
1922 jún. 16. 

Blaserna, Pietro, olasz fizikus, megh. Rómában! 
1918 febr. 
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*Blaskó Mária, írónő, szül. Lúgoson 1891 szept. 

20. Zárdában nevelkedett Temesvárott és Kalo
csán, majd a budapesti Saeré Coeurben. Tanítónő, 
majd polgári iskolai tanárnő lett; 1918 óta csak 
irodalommal és vallásos és hazafias előadások 
tartásával foglalkozik, mint A Sziv újság munka
társa, a Gárdavezető szerkesztője és a Szív
gárda ifjúsági egyesület központi titkára. Művei: 
Hajlékodon kívül (regények); Imádság és élet 
(imakönyv); Cseréljünk szivet (ifjúsági ima
könyv). Ifjúsági regényei: Pityu; Tövisek közt; 
Új Magyarország (1915); Új honfoglalók; Nem, 
nem, soha; Magyar Misi a vörös világban; 
Fedrő; A kis király; Két királyfi; Igazgyön
gyök koszorúja; Jószívű pásztor; Nagy hegyek 
kis vándora; Nagy titok; Rózsaeső; Hajléko
don kívül; A kis zarándok; Manréza titkai; 
Szívről a szívékhez. 

Blaskovics László, orvostanár, 1912. egye
temi rendkívüli tanári címet kapott, 1921—25. a 
debreceni egyetemen a szemészeti tanszék veze
tésével bízták meg. Dolgozatai mintegy húsz új 
szemmütéti módszert ismertettek. 1923-ban Ta
belláé oxyoptricae c. az általa javasolt új egység 
alapján látáspróbákat szerkesztett, ezek 1926-ban 
2. kiadásban és angol nyelven is megjelentek. 
*Blass, Friedrich, német filológus, szül. Osna-

brückben 1843 jan. 22., megh. Halléban 1907 
márc. 6. Egyetemi tanár volt Kiéiben. Művei: 
Die attische Beredsamkeit (1868-80, 3 köt.); 
Die Aussprache des Griechischen (1870): Herme-
neutik und Rritik (1891); Palaeographie, Buch-
wesen und Handschriftenkunde (1891); Gram-
matik des neutestamentl. Griechischen (1896); 
Die Rhythrnen der attischen Kunstprosa (1901). 
Több görög szónok művét is kiadta. 
•Blastogén tulaidonságok, az élő lényeknek 

azon öröklött (hereditaer) vagy veleszületett 
(congenitalis) tulajdonságai, melyeknek kifejlő
dése a csirasejtekben levő csiraplazmától függ. 
Velük ellentétben állanak a szerzett tulajdonsá
gok vagy somatogén tulajdonságok, melyeknek 
Kifejlődése a csirasejtekben levő csiraplazmától 
független, melyek a testnek (soma) szerzeményei 
és így rendesen a külső hatások eredményeiként 
alakulnak ki, ezért nem is örökölhetők. 
•Blastoplitoria, a. m. csiraártalom. E név

vel jelöli Ford Ágost azt az ártalmat, melyet az 
alkohol, különböző mérgek stb. a csirasejtekben 
s ezen az alapon a belőlük fejlődő szervezetekben 
okoznak. 
*BIastovariatio, a modern örökléstan termi

nológiája szerint az örökölhető változások (mu-
tatio) neve. 

Blatnica (Blatnica), Turóe vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bláthy Oltó Titusz, gépészmérnök, tudomá

nyos elvekre alapított kutatásai révén nagy
szabású elektrotechnikai gépszerkesztő-mérnöki 
működést fejtett ki, a modern elektrotechnika 
elsőrangú művelői sorába emelkedett s hazánk 
határain túl is a legnagyobb elismerést vívta ki 
nevének. Érdemei ós tudományos munkássága 
elismeréséül 1908. magy. kir. udvari tanácsos lett, 
1909. a Magy. Tud. Akadémia a Wahrmann-
díjjal tüntette ki, 1917. pedig a bécsi és buda
pesti műegyetemek tiszteleti műszaki doktornak 

választották meg. Az irodalomban nevét főként 
tervezetei, szerkezetei és találmányai tették köz
ismertté. 
*Blattner Géza, festőművész, szül. Debrecenben 

1893. Hollósynál tanult Münchenben, majd haza
térve, szülővárosában és Budapesten működött. 
1924-ben kollektív kiállítást rendezett, amelyen 
főként grafikájával vált ki. 

Blau Lajos, zsidó tudós ós író, 1914. a Ferenc-
József országos rabbiképző-intózet igazgatója 
lett. Szerkeszti az Izr. Magy. írod. Társ. ifjúsági 
bibliáját és a Hacófe (Szemle) c. héber nyelvű 
tudományos folyóiratot. Újabb müvei: A zsidó 
házasságfelbontás (1911—12); A görög papy-
rusok zsidószempontból(1913); Etika a Taímud-
ban (1920); A Talmud (1922). B. műveinek jegy
zékét Blau Lajos irodalmi munkássága címen 
összeállította Friedmann Dénes. írói jubileuma 
alkalmából Hevesi S., Klein M. és Friedmann D. 
1926. B.-emlékkönyvet adtak ki. 

Blau, Tina, osztrák festőművésznő, megh. 
Bécsben 1916 okt. 31. 

Blayelon, város Durham angol grófságban, 
(1921) 33,052 lak. 

*Blechen, Kari, német festő, szül. Kottbusban 
1798 júl. 29., megh. Berlinben 1840 júl. 23. A ber
lini művészakadémia tanára volt. Németország
ban az intim tájképfestés egyik megalapítója. 
Fő művei a berlini Nationalgalerieban vannak. 
*Blei, Franz, német író, szül. Bécsben 1871 

jan. 18. írt elbeszéléseket, vígjátékokat és számos 
tanulmányt. Főbb elbeszélő művei: Landfahrer 
u.Abenteurer(1913); Der Knabe Gampner(1923); 
vígjátéka: Logik des Herzens (1916); tanulmá
nyai közül említendő: Geist des Rokokó (1923); 
valamint Peregrinus Steinhövel álnéven kiadott 
Das grosse Bestiarium der modernen Literatur 
c. szatírája. Több fordítása is van. 
*Bleibtreu, 1. Hedwig, német színésznő, B. 3. 

nővére, szül. Linzben 1868 dec. 23. 1893-ban a 
bécsi Burgtheater tagja lett. Klasszikus szere
peken kívül (Schiller Izabellája, Grillparzer 
Medeája stb.) különös sikert aratott Schönherr 
parasztdrámáinak női főszerepeiben. 

2. B., Kari, német költő, jelentősebb újabb 
müvei: Geschichteder deutschen Literatur(1911); 
Das Byrongeheimnis (1912); Vor 50 Jahren. Das 
Volksheer im amerikanischen Bürgerkrieg(1912); 
Zwei wackereHelden(reg., 1913); Weltbrand(reg., 
1913); Die Herzogin (dr., 1913); Deutsche Mánner 
(dr., 1913); Bismarck (reg., 1915); Geschichte 
der englischen Literatur (1923); Shakespeares 
Geheimnis (1923); Geschichte des Weltkriegs 
(1925). 

*3. B., Maximüiane, német színésznő, B. 1. 
nővére, szül. Pozsonyban 1870 aug. 1., megh. 
Drezdában 1923 ápr. 18. Modem jellemszerepeket 
játszott; a drezdai, majd a wiesbadeni udv. szín
ház tagja volt. 

*Bleichert, Adolf, német mérnök, szül. 1845 
máj. 31., megh. 1901 júl. 29. Az első drótkötél
pálya építője Németországban. Az általa alapított 
vasútépítő gyárak ma is virágoznak Lipcsében és 
a Rajna melletti Neussben. Egyik legjelentéke
nyebb műve a Kordillera-vasút Argentinában,4700 
m. magasságra emelkedő, 35 km. hosszú pálya. 
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Bleichröder, ILans, berlini bankár, megh. Ber-
.iuben 1917 jan. 1L. 

Blekinge, vidék Svédországban, a Blekinge-
vagy Karlskrona-Leint alkotja, (1923) 149,072 
lakossal. 

Blenok, Emil, német statisztikus, rnegh. Gross-
Lk-liter földében 1911 okt. 4. 

Blenkemező (Poiana Blenchii), Szolnok-
Do'uoka vm. (Tr. R.) 

Blennerhassett, Charlotte, lady, írónő, rnegh. 
Münchenben 1917 febr. 10. 

Bleyer Jakab, egyetemi tanár, a proletár
diktatúra után a Friedricli-kormányban a nemzeti
ségi kisebbségek minisztere lett, de a kormány 
lemondásakor ő is lemondott. 1920-ban Simonyi-
Semadam, valamint gróf Teleki Pál kormányá
ban is vállalta a nemzetiségi miniszteri tárcát; 
visszavonulása után 1921. ismét elfoglalta egye
temi tanári székét. 1926. orsz. képviselőnek 
választották. 

*Bleyle, ItTar ,̂ német zeneszerző, szül. Feldkireh-
ben (Vorarlberg) 1880 máj. 7. Előbb Weimarban, 
1920-tól Stuttgartban működik. Több nagy zene
kari és hegedüszerzeménye mellett operái: Der 
Hoehzeiter (1923); Der Teufelssteg (1924). 

Blezseny (Blájeni), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Blidah, erődített város Algériában, (1921) 32,891 

lakossal. 
*B-lista megjelölést két értelemben szokásos 

használni. Egyik értelme szerint azokat a hivatali 
állásokat jelöli meg, amelyeket nyugdíjazás vagy 
elhalálozás folytán megiiresedésük esetében nem 
töltenek be (ném. Aussterbeetat), másik értelme 
szerint a B.-ra helyezés mind a közszolgálatban, 
mind a magánalkalmazottak körében a tiszt
viselők és alkalmazottak létszámának apasztásá-
val kapcsolatban a szolgálatból való elbocsátást 
(végelbocsátást, nyugdíjazást) jelenti. 

Bloch József, hegedűművész, megh. Buda
pesten 1922 május 2. 

Bloch, 1. Iwan, német orvos-író, megh. Berlin
ben 1922 nov. 19. 

*2. B., Jean Richárd, francia író, szül. 1884. 
Effort címen 1910. folyóiratot alapított, amelyben 
egy új szocialista művészetért száll síkra. Regé
nyeiben : (Lóvy et Cie) a zsidó életet festi nagy 
realizmussal. La Nuit Kurde-ja keleti tárgyú. 
Cikkeit Carnaval est mórt c. gyűjteményében 
foglalta össze. 

*Block, 1. Alexander Alexandrovics, az ifjabb 
orosz költők egyik legjelentékenyebbje, szül. 
Szentpétervárott 1880., megh. u. o. 1921 aug. 7. 
Első verskötete 1905. jelent meg. A tizenkettő c. 
forradalmi költeménye (1918. németre is lefordí
tották) nagy hírt szerzett neki. Több romantikus, 
de sok lirai elemmel átszőtt színművet is írt; 
összes müvei 9 kötetben 1923. jelentek meg. 

*2. B., Joseph, festő, szül. Bernstadtban (Szi
lézia), 1863 nov. 27. Münchenben egyik megala
pítója volt a szecessziónak; genreképeket, inter 
riőröket, bibliai törtónetképeket és arcképeket 
festett. 

*Blookx, Jan, belga zeneszerző, szül. Antwer-
: penben 1851 jan. 25., megh. u. o. 1912 máj. 26. 
Az antwerpeni kir. konzervatórium igazgatója 
volt és a Cercle artistique karmestere. írt nagy 

karműveket, operákat, egy románcot hegedűre, 
stb. V. ö. L. Solvay, Notice sur J. B. (1920). 

•Bloem, Walier, német író, szül. Eiberfelden 
1868 jún. 20. írt színdarabokat és regényeket, 
különösen háborús regényeket; ezek közül több 
mint 200,000 példányban jelent meg Das eiserne 
Jahr, az 1870—71-iki háború hátterével; a világ
háborúban való élményeit több kötetben írta meg: 
Vormarsch (1917); DreiklangdesKrieges(1918); 
Sturmsignal (1919). Magyarul megjelent tőle: Az 
elveszett haza (ford. Schöpflin Aladár, 1920). 

Bloemendaal, németalföldi község, (1922) 11,362 
lakossal. 

Bloemiontein, Oranje délafrikai állam fővá
rosa, (1921) 38,639 lak. 

Blois, Loir-et-Cher francia dép. székhelye, (1921) 
19,323 lak. 
*Blondel, Maurice, francia vallásbölcsész, a 

marseillei egyetem tanára, szül. Dijonban 1861. 
Főműve: L'Aetion essai d'une eritique de la vié 
et d'une science de la pratique (1893). 

Bloomfield, város New Jersey északamerikai 
államban, (1920) 22,019 lak. 

Bloomington, 1. város Illinois északamerikai 
államban, (1920) 28,728lak. — 2. B-, város Indiana 
északamerikai államban, (1920) 11,595." lak. 

*Blos, Wilhelm, württembergi politikus, szül. 
Weinheimben 1849 okt. 5. Szociáldemokrata 
újságíró volt; 1918—20-ig württembergi miniszter
elnök. Politikai röpiratokon kívül írt regényt, szín
darabot és irányzatos történeti müveket: Die 
französische Revolution (1923, magyarra is le
fordították) ; Die deutsche Revolution von 1848— 
1849 (1892); Flórian Geyer; Von der Monarchie 
zum Volksstaat. Önéletrajza Denkwílrdigkeiten 
eines Socialdemokraten(19l4) címmel jelent meg. 

*Bloy, Léon, francia író, szül. Pórigueuben 1846 
júl. 11., megh. 1917. írt elbeszéléseket, naplót; 
naplószerű regényei: Le désesperé (1886); La 
femme pauvre (1897), sajátságos felfogásukkal, 
féktelen szenvedélyességükkel és sajátságos nyel
vükkel, emellett kifejezett katolikus világnózle-
tükkel tűntek ki. Összeférhetetlensége miatt sok 
nyomorúsággal kellett küzdenie. 

•Blöndal, Sigfus, izlandi filológus és költő, szül. 
Izlandban 1874 okt. 2. Kopenhágában könyvtar
tiszt. Kiadott egy nagy dán-izlandi szótárt. 

•Bludau, Augustinus, német kat. püspök, szül. 
Guttstadtban (Kelet-Poroszország) 1862 márc. 6. 
Tanár volt Münsterben, 1909. ermelandi püspök 
lett. Művei: Die beiden ersten Erasmusnusgaben 
des Neuen Testamentes und ihre Geguer (1902) ; 
Juden und Judenverfolgungenim altén Alexandria 
(1906). 

Blueüeld, város West-Virginia ószakamerikai 
államban, (1920) 15,282 lak. 

Bluefields, 1. nicaraguai departamento. ter. 
40.380 km3, 31,078 lak. Fővárosa B., 15,000 lak. 

Blue Island, város Illinois északamerikai ál
lamban, (1920) 11,424 lak. 

*Bluff politika (blöff) olyan politika, amely nagy
hangú szólásmódokat, meglepetésszerű és mes
terségesen kiszínezett szenzációs kijelentéseket 
használ. 

•Bltim, Tjéon, francia politikus, szül. fárisban 
1872 ápr. 9. A francia szoeialistapárt vezetője. 
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Pilozóflat és jogot tanult. 1919 óta képviselő, de 
oaak a háború óta vett aktiv részt a pártéletben, 
mint Poincaré ellenfele. A Ruhr-vidék megszállá
sát is ő ellenezte először. A radikális kormányok
nak, Painlevének és Herriotnak támogatója volt, 
anélkül, hogy miniszteri tárcát fogadott volna el. 
Művei: Nouvelles eonversations de Goothe avec 
láckermann (1897—1900); Au théatre (1906—10); 
Un lisant; reflexions eritiques (1906): Du mariage 
1(1907). 

Blume, 1. Wilhelm von, porosz tábornok, 
megh. Nikolasseeben, Berlin mellett, 1919 máj. 20. 
*2. B.,Wűhelm von, német jogtudós, szül. Ber

linben 1867 máj. 9. 1896-ban tanár lőtt Marburg-
ban, majd Rostockban, Königsbergben, Halléban 
és 18\i2. Tiibiiigenben. Művei: Kommentár zum 
Pamiiienrecht des BGB (Opeí-tel, 1904—1906); 
Erbrecht des BGB (191.3); Verfassungsurkunde 
des Freien Volksstaates Württemberg (1919). 
Kiadja az Areliiv für die zivilistische Praxis-t. 

Blumeiithal, Oscar, német író, megh. Berlin
ben 1917 ápr. 24. 

*Blunck, Hans Friedrich, német író és költő, 
szül. Altonában 1888 szept. 3. Müvei: Feuer im 
Nebel (elb. 1913); Sturm im Land (költ. 1916); 
Totentanz (reg. 1916); Der Wanderer (költ. 1920); 
Hein Hoyer (reg. 1922); Román von Herren, Han-
sen und Hagestolzen (1923); Berend Fock (reg. 
1923); Marchen von der Niederelbe (1923); Stel-
ling Rotkinnsohn (1925); irt al-német nyelvű köl
teményeket is. Szinművei: Die hellige Hannes 
és Kost bi Wessels (1920). 
•Blunt, Wolfrid Scaicen, angol politikus és író, 

BZÜI. Petworthban 1848 aug. 17., megh. Crabbet 
Parkban 1922 szept. 10. Része volt az egyiptomi 
és indiai home-rule mozgalmak létrehozásában. 
Müvei: Secret history of the english occupation 
of Bgypt(1907); Poeticái works (1914); My diaries 
(1919-20). 
*Blüher, Hans, német szociálíilozófus, szül. 

Preiburgban (Sziléziában), 1888 febr. 17. Müvei: 
Wandervogel, Geschiehte einer Jugendbewegung 
(1912); Die deutsche Wandervogelbewegung als 
erotisches Phánomen(1914); Die Rolle der Brotik 
in der mannlichen Gesellschaft (1917), ez heves 
elleniratokra adott okot; Die Aristie des Jesus 
von Nazareth (1921). 

Blümner, Hugó, német archeológus, megh. 
Zürichben 1919 jan. 4. 

Blüthgen, Viktor, német író, megh. Berlinben 
1920 ápr. 2. 

Bly th, kikötőváros Northumberland angol gróf
ságban, (i92i) 31,822 lak. 

Boas, Franz, amerikai német antropológus, 
munkái: Baffins Land (1885); The Central Eskimo 
(1887); Kultur und Rasse (1914). 

Boba, kisk. Vas vm., (1920) 1078 lak. 
Boborükin (Boborykin), Péter Dimitrijevics, 

orosz iró, megh. Luganóban 1921 aug. 12. 
Bobot (Bobot), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bobótszabadja (Bobot Lehöta), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Bobrek, porosz község Felső-Sziléziaban, (1919) 

11.753 lak. 
Bobrinec, város Kherszon orosz-ukrajnai kor

mányzóságban, (1910) kb. 16,000 lak. I 

*Bobrinszkij, Vladimír Mexejevics, gróf, 
orosz államférfi, szül. 1867. A duma tagja volt és 
Galíciában való izgatásaival hozzájárult a.z Orosz
ország és Ausztria-Magyarország közt levő fe
szültség kiélezéséhez. A világháború elején Ukraj
nában és Szerbiában folytatta a politikai hadjára
tot a szövetségesek ellen. 

Bobró (Bobrov), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bobrovnik (Bobrovnik), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
3obrujszk, orosz város Fehér-Oroszország ta

nácsköztársaságban, (1920) 42,300 lak. 
Bobrzynski, Michael, lengyel történetíró és 

politikus, 1908—14-ig Galicia helytartója, 1916— 
1917-ig az osztrák kormányban galíciai miniszter 
volt. 

Bobula János, ifj., építész, megh. Budapesten 
1922 máj. 5. A világháborút közvetlenül meg
előző években épített művei: a laekvágási, cse-
mernyei, végegyházi r. kat., a szepesjakabfalvi, 
starcsovai és debreceni gör. kat. templomok, a 
csíkszeredai közkórház, a szegedi kender- és len
ipariskola, a debreceni postapalota, a nagyenyedi 
pénzügyi palota, a tiszafüredi és munkácsi város
házak. 

Bocas del Toro, departamento Panamában, 
ter. 8568 km», (1920) 27,239 lak. Fővárosa B., 
(1920) 9759 lak. 

Boccaccio, Giovanni, olasz iró, magyarul 
újabban megjelent művei: Dekameron (ford. 
Ballá Ignác, 5 köt. 1921); Trattatello in laude 
di Dante, azaz Dante dicsérete (ford. Kaposy 
József, 1921); Corbaceio vagya szerelem labi
rintusa (ford. Komor Zoltán ós András, 1922). 

Bocfölde, kisk. Zala vm., (1920) 814 lak. 
*Boche (franc), Franciaországban a néme

tek gúnyneve, egyesek szerint a caboche (kocka
fejű) argot-szóból ered, amellyel a 70-es években 
Parisban nagyszámban dolgozó német szedőket 
illették. Később, különösen a világháború kitöré
sekor, a németek általános elnevezésévé vált és az 
egész faj iránt érzett gyűlölet és megvetés rejlett 
benne. 

Bochkor Károly, egyet, tanár, megh. Buda
pesten 1918 máj. 8. 

Bochnia, 1919 óta Lengyelországhoz tartozó 
város Ny .-Galíciában, 10,200 lak. A világháború
ban 1914. rövid időre orosz megszállás alá került. 

Bocholt, város Vesztfáliában; (1919) 24,934 lak. 
Bochum, város Vesztfáliában, (1924) 156,307 lak. 

*Bock, Alfréd, német író, szül. Giessenben, 
1859 okt. 14. Elbeszéléseket és regényeket írt, 
nevezetesen: Wo die Strassen enger werden 
(1898); Kinder des Volks (1902); Der Kuppelhof 
(1906); Hessenluft (1907); Die Pariser (1909); 
Die leere Kirche (1915); Der Schlund (1920); 
Der Elfenbeiner (1922); Das fünfte lilement 
(1924). 

Boconád, nagyk. Heves vm., (1920) 2091 lak. 
Bocs (Buciu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Bocsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2833 lak. 
Bocsa montana = Boksánbánya. 
Bocsár (Bocar), Torontál vm. (Tr. SzHSs.) 
Bocsárd (Bocar), Abaüj-Torna vu». (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Bocska, kisk. Zala vm'., (1920) 488 lak. 
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Bocskaihegy, Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Bocskó (Bocskó), Ugoosa vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bod (Bzmce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Boda, kisk. Baranya vm., (1920) 623 lak. 
Boda Dezső (rádóczi), Budapest volt rendőr

főkapitánya, megh. Máriabesnyőn 1918 jún. 22. 
1917. jún. 28-ig volt főkapitány, amikor Ugrón 
belügyminiszter az előző napi választójogi mun
kástüntetésnél előfordult zavargás és fosztogatás 
miatt állásától fölmentette. 

Bodafalu (Bodice), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bodajk, kisk. Fejér vm. (1920) 1907 lak. 

*Bodanzky, Artúr, karmester, szül. Bécsben 
1877 dec. 16. Bécsben, Németországban és Prágá
ban volt karmester, 1915. a newyorki Metropoli
tan Opera karnagya lett. Átdolgozta Don Jüan 
szövegét és Weber Oberonját. 

Bode, 1. Wilhelm, német művészettörténeti 
Író, 1914. nemességet nyert; újabb munkái: Die 
Meister der hollandischeu und vlárnischen Maler-
schulen (1917); Botticelli (1922); Adriáén Brou-
wer (1924). 

*2. B., Wilhelm, német író, szül. Hornhausen-
ban 1862 márc. 30., megh. Weimarban 1922 okt. 
24. Különösen Goethéről és környezetéről szóló 
tanulmányai ismeretesek: Goethes Lebenskunst 
(1900); Goethes Aesthetik(1901); Goethes Lében 
im Garten am Stern (1909); Charlotte Stein 
(1910); Goethes Liebesleben (1913); Weib und 
Sittlichkeit in Goethes Lében und Denken (1916). 

Bódé, kisk. Veszprém vm., (1920) 585 lak. 
Bodenbach, csehországi város, (1925) 20,000 lak. 

•Bodenheim, Maxwell, amerikai lirikus, szül. 
1S92. Részletrajz ós festői stílus jellemzik. Leg
ismertebb kötetei: Advice; Introducing irony. 

Bodio. Luigi, olasz statisztikus, megh. Rómá
ban 1920 növi 2. 

Bódiss Jusztin János, bencés tanár, akadémiai 
1. tag, megh. Komáromban 1921 júl. 31. Az Aka
démiában Csengery János tartott róla emlék
beszédet. 

*Bodmann, Emánuel, bárő, német költő, szül. 
Friedrichshafenban 1874 jan. 23. Költemény
kötetei: Erde (1896); Der Wanderer und der 
Weg (1907). Drámai müvei: Der Fremde von 
Murten (1907) :• Donatello (1907); Die heimliche 
Krone (1909). Összes művei : Gesammelte Werke 
(1923, 3 k.) 

Bodmér, kisk. Fejér vm., (1920) 302 lak. 
Bodnár, 1. Gáspár, író, megh. Szatmáron 

1921 máj. 
*2. B. István iró, szül Dabolcon (Ugocsa vm.) 

1863 dec. 22. Jogi tanulmányait Máramaros-
szigeten és Sárospatakon végezte. Ezután pénz
ügyi szolgálatba lépett, majd Tolna vm. gyám-
pénztárosa lett, a pénztár államosítása után Szek
szárdon a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank vá
lasztotta meg igazgatónak. Korán kezdett iro
gatni s 1884. Beregszászon a Szünóra c. szépiro
dalmi lapot szerkesztette; 1904—1919. Szekszár
don a Közérdek és a vele egyesült Tolna vármegye 
lapok felelős szerkesztője volt. Szépirodalmi 
munkái és cikkei, humoreszkjei különböző fővá
rosi lapokban jelentek meg. A Történelmi Társu
lat pályadíjjal jutalmazta a Gárdonyi Alberttel 
közösen irt Bezerédj István életrajza c. művét 

(1918—20, 2 köt.). Szerkesztette a Garay-Albu-
mot (1898). Önállóan megjelent müve?: Tisza
virágok (versek, 1891); Béri-Balogh Ádám, Bor
nemissza János (verses elbeszélések, 1914); 
Alkonyat (versek 1911); Ebéd előtt (víg mono
lóg, 1919); Hungária él (1919); Feltámadás 
(1924); Három piktor pongyolában (1924). 

*3. B. János, író, a nagyváradi városi könyv
tár h. igazgatója, szül. Túrterebesen 1876. Főbb 
művei: Apám emlékezete (Csáktornya 1897); 
A gentri és egyéb elbeszélések (Békéscsaba 1900); 
Az én falum a rováson; Siposalbum (Nagy
várad 1905); A gyermekerkölcsök elzüllése (n. 0. 
1908); Háború a láthatatlan ellenséggel (u. o. 
1910); A nemek problémája (u. o. 1915!; Nagy
várad utcái (u. 0. 1916); Bélyegképek (u. o. 
1917). Cikkei, novellái és verséi különböző hír
lapokban jelentek meg. 

*4. B. János, biokémikus, szül. Nagyváradon 
1889 dec. 81.1916-ban egyetemi magántanár lett; 
1921. létesítette a m. kir. növénybiokémiai inté
zetet. 1920—23-ban a szegedi egyetemen volt a 
kémia helyettes tanára és az általa létesített 
vegytani intézet vezetője. 1923-ban a dobreceni 
egyetemen lett az orvosi vegytan rendes tanára 
és az orvosi vegytani-intézet igazgatója. A bio
kémia, analitikai és orvosi kémia köréből mint
egy 30 dolgozata jelent meg hazai és külföldi 
folyóiratokban. 

*5. B. Jenő, színész, szül. Szekszárdon, 1889. 
Középiskolai tanulmányai befejeztével Budapes
ten a Színművészeti akadémiát végezte, miut ifjú 
színész a világháborúban orosz fogságba került, 
visszatértekor 1919. a Nemzeti Színház szerződ
tette. Jellemszinész; különösen pedig népies 
alakjaival keltett sikert, mint Hája3 (Piros bugy il-
láris) Márton gazda (Csikós). 

Bodófalva (Bodovice), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bódogh János, gyorsíró, megh. Budapesten 

1918 jan. 2. 
Bodóhegy (Bodóhedj), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Bodóka (Krivosúd Bodovka), Troncsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Bodola (Budila), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Bodola Lajos Pál (zágoni), mérnök, nyűg. 

műegyemi tanár. 1910-ben a kolozsvári m. kir. 
Ferenc József Tudományegyetem a geodéziai iro
dalom és gyakorlat, valamint a geodéziai oktatás 
terén kifejtett tudományos működéséért tiszteleti 
bölcsészetdoktorrá, 1922. pedig a kir. József 
Műegyetem a felső oktatás és a geodéziai tudo
mány hazai fejlesztése körül szerzett érdemei 
elismeréséül a műszaki tudományok tiszteleti 
doktorává avatta. 1923-ban a Comitó Internatio
nal des Poids et Mesures, melynek 1894 óta vá
lasztott tagja, titkárának választotta. A III. kö
tetben felsorolt munkáin kívül a geodéziai tudo
mány körébe eső kisebb-nagyobb tanulmányokat 
irt a Magyar Méruök és Építész-Egylet Közlö
nyének Havi Füzeteibe, a Matematikai és Ter
mészettudományi Értesítőbe és a Technika című 
folyóiratba. 

Bodoló (Bodolov), Abaúj-Torna vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Bodonhely, kisk. Sopron vm., (1920) 636 lak. 
Bodonkút (Buda-veche), Kolozs vm. (Tr. R. 
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Bodonlaka (Bodolák), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bodonos (Budoiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bodony, nagyk. Heves vm., (1920) 1872 lak. 
Bodor, 1. Aladár, tanár és író. Fehértemplom

ban és Szekszárdon, végül Budapesten tanárkodott. 
1919-bon a Nemzeti Újság, 1921. a Magyarság 
munkatársa. Művei a már felsoroltakon kívül: 
A kincses fazék (verses, tréfás színjáték, Kolozs
vár 1901); Az ember tragédiája, mint az egyén 
tragédiája (Pápa 1905); Döbrentei Gábor er
délyi szereplése (Losonc 1906); A szocializmus 
nevelési eszméi (u. o. 1907); A történelmi fejlő-
(léskorszakai{\9lV); A vámpír (regény, Pozsony 
1925): Töredelem (versek, Budapest 1925). 
*2. B. Péter, gépész és feltaláló, szül. Erdő

szentgyörgyön 1778., megh. Kolozsvárott 1849 
után. Három osztályt végzett a marosvásárhelyi 
ref. kollégiumban, majd asztalosinas lett, azután 
gróf Toldalagi József műkertészo. Különböző 
üépeket, szerkezeteket fundált ki és faragott; 
1816. bankógépet csinált Lakatos Sámuel tordai 
miskaművessel és Böszörményi Józseffel és 
olyan tökéletesen rajzolta a bankjegyeket, hogy 
nagysokára jöttek rá a hamisításra. Ekkor el-
foirták és a marosvásárhelyi börtönbe zárták. 
Kiszabadulása után csinálta híres kertjét a ma
rosvásárhelyi Rózsa-utcában, amelynek minden 
zuga különleges gondolkodásáról tanúskodott. 
Igen sok munkája volt, amelyek azonban majd
nem mind elkallódlak. Remekműve volt a ma
rosvásárhelyi Maros-hld és a zenélő kút, 4 oszlo
pon nyugvó, rézzel borított kupoláján állott 
Apolló szobra, amely minden 24 órában egyet 
fordult. A fedél alatt elrejtett zenélő szerkezet 
fi órakor és 12 órakor mindiff megszólalt. Végre 
ivásra adta magát és Kolozsvárott érte a halá
los szélütés ; ott temették el. V. ö. if j. Biás István, 
A zenélő kút (Marosvásárhely 1900): Borosnyai 
L. János, Régi és új Vásárhely (1837); Maros
vásárhelyi Lexikon (1912); A zenélő kút, képpel 
(István bácsi naptárában, 1858). A Bodor-kút épí
tésére vonatkozó iratok és bankógyártási per
iratok a gróf Teleki-levéltárban vannak. 

Bodorfa, kisk. Zala vm., (1920) 317 lak. 
Bodorfalva (Bodorová), Turóc vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Bodos (Bodns), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Bodrog, kisk. Somogy vm., (1920) 710 lak. 
Bodroghalász, kisk. Zemplén vm., (1920) 613 

lakossal. 
Bodrogi, 1. Lajos, író, megh. Budapesten 1926 

máj. 17. 
*2. B. Zsigmond, szocialista költő, szül. 1874., 

főbb munkái: Szántok-vetek; A magam útján; 
Magyar rögön; Virrado'ra(í919); Siratás{Í922). 
Verseit maea zenésíti meg. Legismertebb dalai : 
Dicsértessék ;Kinn apusztán ;Kár, kár,kár, stb. 

Bodrogkeresztúr, nagvk. Zemplén vm., (1920) 
2174 lak. 

Bodrogkisfarud, kisk. Zemplén vm., (1920) 
936 lak. 

Bodrogmezö (Lelesz-Polyan), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Bodrogolaszi, kisk. Zemplén vm., (1920) 1205 lak. 
Bodrogszentes (Bodrogsentes), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 

Bodrogszentmária (Bodrogsentmária), Zem
plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Bodrogszerdahely (BodrogserdaheV), Zem
plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Bodrogszög (Bodrogsög), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Bodrogvécs (Bodroqvec), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Bodrogzsadány, kisk. Zemplén vm., (i92o> 
585 lak. 

Bódvalenke, kisk. Ahaűj-Torna vm., (1920V 
301 lak. 

Bódvarákó, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920 
332 lak. 

Bódvaszilas, kisk. Abaiij-Torna vm., (1920). 
876 lak. 

Bódvavendégi (Vendig), Abaúj-Torna vm.v 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Bodvica, kisk. Somogy vm., (1920) 561 lak. 
Bódy Tivadar (losonci), Budapest székes

főváros volt polgármestere. 1911-ben alpolgár
mesterré, 1918. polgármesterré választották. 
Ebben az állásában — a proletárdiktatúra alatt 
való kényszerű szünetelést leszámítva — 1920 
végéig maradt. Ekkor a városi villamos vasút 
vezérigazgatója, majd a budapesti közúti vas
pálya-társaság és az összes helyiérdekű vasutak 
ügyvezető-igazgatója, utóbb — az emiitett közúti 
társaságoknak 1923 elejével fővárosi kezelésbe 
vétele után — a Nova közlekedési és ipari r.-t. 
elnökigazgatója lett. 1912-ben losonci előnév
vel magyar nemességet, 1917. udvari tanácsosi 
címet nyert. 1927-ben a főváros felsőházi taggá 
választotta. 

*Bodzacseresznye, 1. Scrophularia- (XVI. köt.) 
Bodzás (Bzané), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bodzásűjlak (Bodzás Újlak), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Boehlau, Helene, írónő, líjabb művei: Isebies 

(saját életének regénye, 1911); Der gewürzige 
Hmid (reg., 1914); Gesamtausgabe 19! 4-től; Die 
leichtsinnige Eheliebste (reg. 1925): Frau Maria 
Stroms Garten (reg. 1925). 

*Boehle, Fritz, német festő és rézkarcoló, szül. 
Emmedingenben 1873 febr. 7., megh. Majna-
Frankfurtban 1916 okt. 20. Tájképein főleg Ma-
rées hatása érezhető. Rézkarcain a falusi nép és a 
mainai halászok életét örökíti meg. Szobrászattal 
is foglalkozott. V. ö. Klein, F. B. (1909); Schrey, 
Das graph. Werk B.-s (1914); Das B.-buch (1925). 

*Boehn, 1. Hans von, porosz tábornok, szttl. 
Stolpban 1853 jun. 2., megh. Sommerteiden 1921 
febr. 18. A császár környezetéhez tartozott 
1909—1913; 1916. a Somme-csatában kitűnt, 
1918 máj. 26. mint a 7. német hadsereg vezére 
elfoglalta a Cheinin des Dames vonalat. 

*2. B., Max von, kulturhisztorikus, szül. Pots
damban 1860 febr. 5. Értékes kultúrtörténeti 
díszműveket í r t : England ím 18. Jahrh. (1921); 
Die Mode im 17-19 Jahrh. (1920); Rokokó, Frank-
reich im 18. Jahrh. (1921). 
*Boelcke, Oswald, német repülőtiszt, aki a vi

lágháborúban 40 ellenfelét győzte le, szül. Kalle-
Giebichensteinben 1891 máj. 19.; lezuhnnt a 
harctéren 1916 okt. 28. Harctéri levelei: Feld-
briefe külön kiadásban 1916. jelentok meg. 
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Boele, vesztfáliai község, (1919) 10,097 lak. 
*Boelitz, Ottó, tanár és porosz államférfi, szül. 

Weselben 1876 ápr. 18. Soestben girnn. igazgató 
volt. 1921 nov. 5-től 1925 jan. 7-ig, mint a német 
néppáíttagja, porosz közoktatásügyi miniszter; e 
minőségében előmozdította a nemzeti egységes 
középiskola ügyét. Irodalmi művei: Abbau oder 
Aufbau des höh. Schulwesens (1923); Der Aufbau 
des preuss. Bildungswesens naoh der Staatsum-
wálzung (1924). 

Boéríalva (Boereni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

*Boese, Johannes, német szobrász, szül. Rati-
borban 1856 dec. 27., megh. Berlinben 1917 ápr. 
20. Sok képmás-szobron kivül több monumentá
lis emlékművet készített. 

Bogács, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., <i920) 2044 lak. 

Bogárfalva (Bulgár-eni), Udvarhely vm. (Tr.R.) 
Bogáros (Bogaros), Torontál vm. (Tr. E.) 
Bogártelke (Bagára), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Bogdán, 1. János, bukaresti egyetemi tanár, 

megh. Bukarestben 1919 jún. 1. 
*2. B-, Péter, román vegyész, szül. Costesti-

ben (Moldova) 1873 febr. 3. Tanulmányait né
met egyetemeken végezvén, hazatértekor a jassii 
egyetemen a fizikai vegytan tanára lett. 

*Bogdán Gyula, ref. lelkész és Író, szül. Maros
vásárhelyen 1889 nov. 16. A teológiát Budapes
ten és Edinburghban végezte. 1915-ben a mező-
csávási egyház lelkészének választották. Innen 
a budapesti Bethania-egylet hívta meg titká
rául. 1923-ban a kispesti Wekerletelep újonnan 
szervezett egyházközsége választotta lelkésznek. 
v-OráUó* elmen református politikai és társa
dalmi hetilapot alapított. Munkái közül neve
zetesebbek : A keresztyén család; Keresztyéni 
szózat a zsidósáqhoz; Konfirmációi emlék
könyv: A kálvinista politika alapvonalai. 

Bogdánd (Bogdand), Szilágy vm. (Tr. E.) 
*Bogdánfy (vajda-hunyadi), 1. Lajos, műfor

dító, szül. Tordán 1861 febr. 18., megh. 1902 
nov. 22. Középiskolái végeztével a budapesti 
egyetemen folytatta tanulmányait, hol 1883. a 
jogtudományok doktorává avatták, majd 1887. 
ügyvédi oklevelet nyert. Munkái: Bené (Chateau-
briandtól, 1886); A tigrisbőr (Eousselet L.-től, 
1886); Újabb francia es német költőkből (1887); 
Coppée Ferenc költeményeiből (1898). 

2. B- Ödön, mérnök, 1916. a kir. József Mű
egyetemtől nyilvános rendkívüli tanári címet 
kapott; ugyanebben az évben a budapesti kultúr
mérnöki hivatal vezetőjévé, 1919. pedig helyettes 
államtitkári minőségben a földmívelésügyi mi
nisztérium országos vízépítési igazgatóságának 
vezetőjévé nevezték ki. 1920-ban nyugalomba 
vonult. Önállóan megjelent művei a III. kötetben 
felsoroltakon kívül: A vízierö (2 köt. 1914); Az 
Alföld hidrológiája (1924). 1911—1916-ig a Víz
ügyi Közleményeket szerkesztette. 

Bogdánháza (Stárciu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Bogdanovics Lucián, szerb patriarcha, Bad-

Gasteinban 1913 szept. 1. eltűnt, néhány nap 
múlva meg'alálták holttestét egy patakban. 

Bogdány (Bogdánovce), Pozsony vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Bogdása, kisk. Baranya vm., (IOEO) 778 lak. 
Bogdo-khán (Bogdikhán, mongolul a. m. 

«szent uralkodón), a kinai császár címe volt. 
Bogisich Mihály, vál. püspök, zeneíró, megh. 

1919 aug. 7. 
Boglárka (Bogliarka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Bognár, 1. Cecil Pál, Sz.-Benedekrendi tanár, 
szül. Csepregen (Sopron vm.) 1883 jan. 24. A 
rendbe lépett 1899. A budapesti tud. egyetem 
fii. karán 1921. magántanári képesítést nyert, 
ugyanaz évben a Szent István Akadémia r. tag
jának választotta. Számos pedagógiai, termé
szettudományi s vegyes tárgyú cikket írt lapokba 
és folyóiratokba. Önállóan megjelent művei: A 
fizika alapfogalmainak és alapelveinek isme
retelméletivizsgálata (Komárom 1911); Okság 
és törvényszerűség a fizikában (Budapest 1919) ; 
Az energia átalakulásának iránya (u. o. 1922); 
Logika (Komárom 1922); Értékelmélet (Buda
pest 1923); Tanulmányok a gyermeki lélekről 
(Berlin 1925). 

*2. B. Ignác, zeneszerző ós énekes, szül. Csep
regen 1811., megh. Budapesten 1883 nov. 1. 
1833-ban a bécsi udvari színház tenoristája lett, 
1835. mint első énekest a koburg-gothai színház 
szerződtette, 1839—40. és 1847—1862. a pesti 
Nemzeti Színház énekese volt. Müvei: Tudor 
Mária (opera); Fogadott leány (1 felv. vigopera); 
50 eredeti nép- és magyar dal (Pest 1857); Szent
egyházi karének (u. ó. 1860). Zenét írt 32 nép-
színműhöz, megzenésítette Petőfi 36 költeményét, 
1882. dalait albumban adta ki önéletrajzával. 

Bognor, város West-Sussex angol grófságban, 
(192D 13,302 lak. 

Bogoduhov, város Kharkov orosz-ukrajnai 
kormányzóságban, kb. 15,000 lak. 

Bogoítény (Bogoltin), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Bogorialva (Bogodint), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. E.) 

Bogorodszk, város Moszkva orosz kormányzó
ságban, kb. 20.000 lak. 

Bogoszló (Bohuslavice), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Bogotá, Colombia délamerikai köztársaság fő
városa, (1918) 143,994 lak. 

*Bogsch János, magyar entomológus, szül. 
Durándon (Szepes vm.) 1830 jún. 7., meghalt mint 
a pozsonyi állami főreáliskola nyűg. tanára 1911 
márc. 17. Legnevezetesebb műve Pozsony vidé
kének lepkéi, mely a pozsonyi áll. főreáliskola 
1891— 92. évi Értesítőjében jelent meg. 

Bogutschütz, sziléziai bányahelysóg, (1919) 
22.292 lak. 1922 óta Lengyelországhoz tartozik. 

Bogya (Bod'a), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bogyafalva (Bodesti), Arad vm. (Tr. E.) 
Bogyán (Bogiján), Bács-Bodrog vármegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Bogviszló, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2886 lak. 
*Bogyópikk (növ.), 1. Ephedra. (VI. köt.) 
Bogyós fBodina), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bogyoszló, kisk. Sopron vm., (1920) 1479 lak. 

*Bohlin, Kari Petrus Theodor, svéd csillagász. 
szül. Stockholmban 1860 okt. 30. A stockholmi 
csillagvizsgáló igazgatója. Főműve : On the Ga-
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lactic Systein with regard to its structure, ori-
gin, and relations in space (üpsala 1909). 
*Bohnen, Micliael, német operaénekes, szül. 

Kölnben 1888. Düsseldorfban, Wiesbadenben mű
ködött. 1911-ben a berlini Staatsoper tagja lett. 
1914-ben Bayreuthban is föllépett. Különböző 
basszus-szerepekben több izben Budapesten is ven
dégszerepelt. Mint filmszínész is jelentős sikere
ket aratott. Anew vorkiMetropolitah-opera tagja. 

Boholc (Bohólt), Nagy-Küküllővm. (Tr. R.) 
Boholt (Bókolt), Hunyad vm. (Tr. E.) 

*Bohr, Niels, dán fizikus, szül. Kopenhágában 
1885 okt. 7. A kopenhágai egyetemnek 1916. ta
nára lett, 1922. megkapta atomelméleti mun
káiért a fizikai Nobel-díjat. 
•Bohr-féle atomelmélet, 1. Butherford-Bohr-

féle atomelmélet. (XX. köt.) 
•Bohus, 1. Gotkenburg és Bokus. (XX. köt.) 
Bohus, 1. László báró, megb. 1914 máj. 2. 
2. B. Zsigmond báró, megb.. Aradon 1917 

máre. 30. 
Boica (Boifa), Hunyad vm. brádi j. (Tr. R.) 
Boica (Boifa), Hunyad vm. hátszegi j. (Tr. E.) 

*Boiga (régibb néven: Dipsadomorpkus, áiiat), 
1. Dipsadomorpkus (V. köt.) 
*Boine, Giovanni, olasz író, szül. Pinalmariná-

ban 1887 szept. 2., megh. Portó Maurizióban 1917 
máj. 16. Művei: II Peceato ed altre core (1914) ; 
Discorsi militari (1914); Prantumi segniti da 
Plausi e Botte (1918); La ferita non chiusa (1921). 

Bois-Colombes, francia község, (1921) 19,888 lak. 
Boisdeifre, BaoulFrangois Charles, Le Mon

ton de, francia tábornok, megh. 1919 aug. 25. 
•Bois-de-Prétre, erdő Meurthe-et-Moselle fran

cia départementban, Pont-á-Moussontól É-ra; a 
világháborúban nevezetességre jutott az 1914 
szeptembertől 1917-ig állandóan megújult heves 
harcokról. 
*Bois d ' i m m o r t e l (n5v.), 1. Erythrina. (VI. k.) 
*Bois d ' o r (növ,), 1. Elaeodendron. (VI. köt.) 
Boise City, Idaho északamerikai állam fővá

rosa, (1920) 21,393 lak. 
Boito, 1. Árrigo, olasz zeneszerző és költő, 

megh. Milanóban 1918 febr. 24. 
2. B-, Gamillo, olasz építész, megh. Milanóban, 

1914 jan. 28. 
Boj (Boiu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bojabirz (Boia-Birzii), Hunyad vm. (Tr. E.) 

•Bojadjiev, Kiiment, bolgár tábornok, szül. 
Ochridában 1865-ben. A balkáni háborúban 1912. 
hadosztályparancsnok volt, 1913. hadügyminisz
ter, 1914. hadsoregfelügyelő. Mint ilyen, a világ
háborúban az 1. bolgár hadsereggel Dél-Szerbiá
ban hatolt előre győzelmesen. 1923. az államtör
vényszék, ama vád alapján, hogy egyik oka volt 
a nemzeti összeomlásnak, 5 évi fogházra és rang
jának elvesztésére Ítélte. 
*Bojan, bukovinai község, most Romániához 

tartozik ; a világháború alatt 1915., 1916., 1917. 
ismételten heves harcok színhelye volt. 

Bóján (Boian), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Bojanovo, poseni város, (i9io) 2290 lak., most 

Lengyelországhoz tartozik. 
Bojca (Boifa), Szeben vm. (Tr. R.) 
Bojnicic Iván, horvát történetíró, megh. 1925 

jun. 11. Nevezetes új munkája: Fundamente des 

Staatsrechtes des Königreickes Kroatien (1918), 
amely Tomassich Miklós Pacta conventái-nak át
dolgozása. A horvát szabadkőművesség egyik 
vezéralakja volt. 

•Bojovic, Péter, szerb tábornok, szül. Misevici-
ben (Novibazári szandzsák) 1858 júl. 4. 1912. 
az első balkáni háborúban az I. hadsereg vezér
kari főnöke volt, 1913. a második balkáni háború
ban a hadseregfőparancsnok vezérkari főnökének 
nevezték ki. 1914-ben főparancsnok lett és az 
1. hadsereg, 1915. az üszkübi csoport vezére, majd 
Albániába menekült, a szerb csapatokat Korfuból 
Szalonikiba vezette és 1916. a Monastir elleni 
offenzívát készítette elő. 

Bojt, nagyk. Bihar vm., (1920) 1215 lak, 
Bojtorjános (Scáius), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. E.) 
Bóka (Boka), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Bókaháza, kisk. Zala vm., (1920) 629 lak. 
Bokajalfalu (Bácáinfi), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bokajfelfalu (Geru-Bácáinfi), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
•Bokányi Dezső, az októberi forradalomban 

a Nemzeti Tanács tagja, a főváros kibővített 
tanácsában a munkásság képviselője. Tagja volt 
annak a küldöttségnek, amely Károlyi Mihállyal 
az élén 1918 novemberében megjelent Belgrád
ban Pranchet d'Bsperey tábornok főhadiszállásán 
a fegyverszüneti szerződés megkötése céljából. 
Aradon résztvett Jászi Oszkárral együtt a romá
nokkal való tárgyaláson. A Károlyi-kormány
zat bukása után munkaügyi népbiztos, majd had-
seregparanesnok lett. A proletárdiktatúra össze
omlásakor elfogták és 1920 december 28-án 
halálra ítélték. A halálos ítéletet azonban nem 
hajtották végre, mert Oroszországgal kötött 
egyezmény folytán cserefogolyként Moszkvába 
került. 

Bókay, 1. Árpád, orvostanár, megh. Buda
pesten 1919 okt. 20. 

2. B. János, id., orvostanár, 1923. megválasz
tották a M. Tud. Akadémia levelező tagjává. 
Ujabb műve: A gyermekorvoslás tankönyve 
(4. bőv. kiad. 1925., Flesck Árminnal és B. Zol
tánnal együtt). 

*3. B. János, ifj., dr., író, szül. 1892 júl. 10. Buda
pesten. Középiskolai tanulmányait Budapesten, 
jogi tanulmányait ugyanitt s egy több évre ter
jedő külföldi tanulmányút folyamán (Olaszország, 
Paris és Berlin) az oxfordi egyetemen végezte. 
1914-ben a székesfővárosnál lett tanügyi referens, 
majd 1917 elején az Atheneaum irodalmi r. t. 
irodalmi tanácsadója lett. írói pályája 1910-ben 
indult meg, amikor néhány költeményét bemu
tatták a Petőfi-Társaságban; majd áttért a re
gény és novella művelésére. Regényeiben a mo
dern életből vett tárgyakat dolgozta fel a francia 
regényirodalom erős hatása alatt. Ezenkívül 
mintegy húsz kötet fordítása jelent meg, külö
nösen a modern francia és német irodalom ter
mékei közül. Munkái: Bokőc-sipka (versek, Buda
pest 1913); A gyémánt (regény, Budapest 1921., 
2. kiad. 1925., 3. kiad. 1926); Mi férfiak (novel
lák, Budapest 1923); Mario (regény, Budapest 
1925); Herceg Durravary és társai (regény, 
Budapest 1926). Számos kiadást ért meg Miska 
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és Peti (1920) és Bézi néni (1923) c. gyermek
könyve. Novellái a Nyugatban, Uj Időkben, Pesti 
Naplóban stb. jelennek meg. 

•4. B. Zoltán (bókai), orvos, B. Árpád fia, 
szül. Budapesten 1885 szept. 9. 1908-ban dok
torrá avatták, 1910. a kórbonctani intézet tanár
segéde ós a gyermekklinika gyakornoka, 1922. 
utóbbinak adjunktusa, 1916. a gyermekorvostani 
diagnosztika és a semiotiea magántanára, 1926. 
rendkívüli tanára lett. Főbb munkái: A vele
született szívbajok monográfiája (1913); A gyer
mekorvoslás tankönyve (B. Jánossal és Flesch 
Árminnal), továbbá 54 értekezés, amelyek kü
lönböző szakfolyóiratokban jelentek meg. 

Bokhara (1. III. köt.), 1. állam Közép-Ázsiában, 
ter. 203,430 km2, l1/,—3 millió lak. 1918 máj 21. 
az új Turkesztán-köztársaság része lett, amely 
az orosz szovjet-köztársasághoz csatlakozott. 
1921-ben csatlakozott a Kirgiz-köztársaság is. 
1924-ben B. és a többi középázsiai köztársaság 
elhatározta, hogy nemzeti szempontok szerint 
alakul át.— 2. B., az ország fővárosa, 80,000 lak. 

Boklya (Bocliia), Bihar vm. (Tr. E.) 
Bókod, nagyk. Komárom ós Esztergom közig, 

egy- egyes, vm., (1920) 1740 lak. 
Bokor, kisk. Nógrád ós Hont közig. egy. egyes, 

vm., (192:) 297 lak.' 
•Bokor, 1. Elemér, zoológus, szül. Sátoralja

újhelyen 1887 jan. 19.1905 óta tényleges katona
tiszt, 1924-ben mint őrnagy nyugalomba vonult. 
1925-ben bölcsészetdoktorrá avatták. 1920 óta 
középiskolai tanár. Értekezései az entomológia ós 
barlangkutatás köréből 1913 óta különböző hazai 
és külföldi szaklapokban jelentek meg. 

2. B. József, bölcsészeti és tanügyi Író, a 
Pallas Nagy Lexikonának szerkesztője, megh. 
Budapesten 1917 jún. 11. 

8. B. József, ifj., zenelró, megh. Budapesten 
1911 okt. 24. 
*4. B. Malvin, férjezett Semsey Róbertné, 

írónő, szül. Baján 1890 jan. 12. A Pesti Hírlap 
és Pesti Napló munkatársa, a Hölgyek Naptára 
szerkesztője; a megszűnt Alkotmány napilap 
női rovatát is szerkesztette. Elbeszélései ós regé
nyei finom lélekrajzukkal, történeti regényei 
emellett a korrajzyalószerűségével és elevenségé
vel tűnnek ki. Önállóan megjelent regényei: 
Mintha álom lett volna (1909); Vihar (1913); 
Virradat (tört. regény, 1914); Tél van megint 
1915); Hét tél, hét nyár (1916); Velencések (tört. 
regény, 1925); Árpádvér (tört. regény, 1926). 

Bokorvány (Bucuroaia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hdk.os(Bocosnita), Krassó-Szörény vm (Tr.R.). 
Bokrács (Bokráéi), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 

*Bokros Ferenc, grafikus, szül. Budapesten 
1891 jan. 5. Az Iparművészeti Iskolát végezte ; 
főként plakátjaival ós artisztikus rézkarcaival 
keltett föltűnést. 

*Bokros-Birman Dezső, szobrász, szül. 1889. 
Tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1911 óta 
többször állított ki szobormüveket ós rajzokat. 
Áchim András parasztvezór emlékszobrát 1925. 
készítette Guta község (Komárom vm.) számára. 

Boksa (Boksa), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Boksánbánya (Bocsa montana), Kraesó-Szö-

rány vm., U920) 3079 lak. (Tr. R.) 

Bolgxi-ország 

Bokszeg (Bo'sig), Arad vm. (Tr. R.) 
Bolbec, város Seine-Inférieure francia dépar-

tementban, (1921) 10,439 lak. 
Boldog, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2884 lak. 
Boldogasszony (Frauenkirchen), Mosón vm. 

(Tr. A.) 
Boldogasszonyfa, kisk. Somogy vm., (1920) 9üS 

lakossal. 
Boldogasszonyfalva (Gospodjinci), Bács-

Bodrog vm. (Tr. SzHSz.) 
•Boldogasszony teje (QÖV.), 1. Silybium. (XVI. k.) 
Boldogfalva (Santa-Maria), Kis-KUküllő vm. 

(Tr. R.) 
Boldogkőújfalu, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

815 lak. 
Boldogkőváralja, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

1104 lak. 
Boldogváros (Selistat), Nagy-Kükttllő vm. 

(Tr. R.) 
Boldor (Boldur), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Boldva, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 1563 lak. 
Bolesó (Bolesov), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Bolfras Arthur báró, szül. Sachsenhausenban 
Majna-Frankfurt mellett; 1916. vezérezredes lett, 
1917. nyugalomba vonult; megh. Badenban, Bécs 
mellett 1922. dec. 19. 

•Bolgár, 1. Elek, tanár, szül. Kassán 1883 júl. 3. 
A háború előtt mint középiskolai tanár a főváros 
szolgálatában állott. A proletárdiktatúra kikiál
tásakor a forradalmi kormányzótanács kinevezte 
Bécsbe a tanácsköztársaság politikai megbízott
jává. Utóbb visszahívták és ekkor belépett a Vörös 
Újságszerkesztőségébe. A diktatúra bukása után 
Bécsbe menekült. 

2. B. Ferenc, volt honvédelmi államtitkár, 
1920. megalapította a rendpártot; megh. Buda
pesten 1923 máj. 23. 

Bolgárcserged (Gergául mic), Alsó-Fehér 
vm. (Tr. R.) 

Bolgár irodalom (1. VI. köt.: Délszláv nyélvek 
és irodalmak). A XX. sz. első évtizedében a 
szimbolizmus volt az uralkodó irány, amely kü
lönösen az orosz költők (Blok, Brjuszov) után
zásában merült ki. Legkiválóbb lírikusok: a bal
ladaköltő Tvájúnov (szül. 1882), a formaművész 
Lilieo (szül. 18S5) és Sztojánov (szül. 1887). Nagy 
ígéret volt a hősi halált halt Debeljánov (1887— 
1916). A modern prózaírók közül Elin-Belin (szül. 
1875) és Eremen Michail (szül. 1894) válnak ki. 
V. ö. Angélov, A bolgár irod. tört. (2 köt., bolgár 
nyelven, Szófia 1922). 

Bolgárom (Bolgáry), Nógrád vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Bolgárország (Carstvo Bulgarija: 1. III. köt.). 

1887—1908-ig önálló fejedelemség, azóta alkot
mányos királyság (cárság). A balkáni háborúban 
a töröktől visszahódította Macedóniát ós Nyugat-
Tráciát, melyeket az 1913 aug. 10-i bukaresti béke 
értelmében elvesztett; Macedóniát Szerbia kapta, 
a Dobrudzsa egy részét is át kellett adnia Romá
niának. A világháború alatt a központi hatalmak 
támogatásával szerzett hódításaiból az 1919 nov. 
17-i neuillyi békeszerződés Tráciát Görögország
nak, Dobrudzsát Romániának, a Szerbiával hatá
ros részeket pedig a Strumica-Timok határáig az 
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új Szerb-Horvát-Szlovén államnak juttatta. Meg
maradt területe Így 1920-ban 103,146 km* s 
lakossága 4.846.971. B. 15 közigazgatási kerü
letre oszlik s (i92o) a 39 millió bolgár lakossággal 
s a Vi milliónyi törökséggel szemben a cigányok, 
pomákok, oláhok és görögök elenyésző csekély 
számban vannak. Uralkodó vallás a gör. kel. 
orthodox. 

Közigazgatási beosztását az alábbi táblázat 
mutatja: 

Kerület per t t le t ) *{$£?' 

Burgas . . . 
Kösteniiíl . . . 
Masíanli 
Pachniakli 

Philippopol (Plovíliv) 
Plevna (Plewen) . . . 
íluszcsak (Eusse) . . . 
Sumla (Sumen) 
Szófia _. . . . 
Jáztara-Zagora 
Tirnovo 
Várna . . . 
Vidin .. . . . ._ 
Vratca 

13,349 
4,067 
3,283 
2,768 
G,798 
10,152 
7,861 
4.923 
6,193 
8,979 

12,313 
7,745; 
8,810 
4,216. 
G.916J 

Főváros 

428,128 
228,646 
112,774;! 

63,916 
156,4581 
488,181 
395,499 
303,850 
322,440 
531,204í 
549,805 
468.959 
203.13M 
247,980 
435,9S5j| 

B u r g a s 
Küstendi l 
Mastanl i 
P a c h m a k l l 
Pe t r i es 
Phi l ippopel (Plovdiv) 
P l e v n a (Pleven) 
Euscsuk (Russe) 
S u m l a (Sumen) 
Szófia 
Sz ta ra -Zagora 
Ti rnovo 
V a r n a 
Vidin 
Vra t ca 

Gazdasági élet- B. 103 millió ha. területéből 
szántó 3-7 millió, erdő 29 millió ha. Pőtermény 
a búza (13'5 mill. q.), kukorica (14'8 m. q.), azon
kívül a rozs, árpa, zab, gyümölcs, szőllő, cukor
répa és gyapot. Rózsát 4700 ha.-on termeltek 
(1400 kg. rózsaolaj), dohányt pedig mintegy '/„ 
millió q.-át. Állatállományában legtöbb a juh 
{8'9 millió drb) és a kecske (1-3 millió drb). 
Ipara szegényes, fejletlen. 1544, főleg kisipari 
vállalatában (1922) 55,000 munkás dolgozott s az 
előállított cikkek értéke meghaladta a 4'5 milliárd 
levát. A bányatermékek közül főleg szón fordul 
•elő nagy mennyiségben (Pernik, Marica, Bobo-
vodskörnyékén), 1924-ben 12'2millió q-tbányász
tak. Kisebb mennyiségben előfordul még vas, 
arany, ezüst, mangán és rézérc is, de a bányák 
nincsenek kellőképen kihasználva. 

Külkereskedelmi forgalma 1920—1925-ig 2-2 
milliárdról 5'5-re emelkedett a bevitelben, a ki
vitelben pedig 1'6—4-9 milliárd levára. Pontosabb 
beviteli árúk: gépek ós vasárúk (főleg Német
ország), textilárúk (Olasz-, Francia- és Angol
ország), bőrárúk (Franciaország); míg a kivitel
ben a gabonafélék, állatok, tojás (Törökország, 
Olaszország, Görögország), dohány, rózsaolaj, 
ós nyersanyagok voltak a legfontosabbak. 

Hajóforgalom (1924): 
É r k e z e t t : 

Dunai hajó 10,581 hajó 2-3 mi l l ió t onna 
Feketetengeri hajó.- . . . . 3,841 « 1-4 « « 

Távozot t : 
Dunai hajó 
Feketetengeri h a j ó . . . 

10,570 hajó 2-3 mi l l ió tonna 
4,000 « 1-6 « « 

Vasutak hossza (1924) 2900 km., legnagyobb
részt államtulajdon. 

Állami költségvetési előirányzaíában(1925-26) 
úgy a bevétel, mint a kiadás 6875 millió leva. 
Államadósság: 1'4 milliárd francia frank, 97 
millió aranymárka és 4'8 milliárd leva belföldi 
.kölcsön. 

Hadsereg. A neuillyi szerződés B. hadseregét 
8 gyalogos ós 2 lovas ezredre, valamint 8 tüzér
zászlóaljra engedélyezte. Van azonkívül 16 zászló
alj csendőrsóge és 8 szakasz vámőrsége. Hajó
hada 10 dunai őrnaszádból áll. V. ö. Antonoff, 
Bulgarien 679—1917 (Berlin 1917); Buchan J., 
Bulgária and Románia (London (1924); Coijic, 
La péninsule Balkanique (Paris 1918); La-
mouche, La Bulgarie (Paris 1922). 

Története. B. az újkori politika érdeklődósének 
mindenkor homlokterében állott. Gesov alkotta 
meg a Balkán-szövetséget, de a balkáni háború 
(1. Balkáaliáborúk, XIX. köt.) kitörése után 
felmerült bonyodalmak miatt csakhamar el 
kellett hagynia helyét. Danev oroszbarát és 
Malinov demokrata kormányai után 1913 júl. 16. 
a sztambulovista Radoszlavov Vaszil követke
zett (1913 -18), ki Oroszországtól elfordult és 
az Oroszország balkáni szövetségeseitől meg
csonkított Bulgáriát a központi hatalmak tábo
rába vezette. Azok oldalán vett részt a világ
háborúban is (1915—18). A vesztes háború azon
ban katasztrófás következményekkel járt. Fer
dinánd cár 1918 okt. 3-ikán lemondott és a trónt 
idősebb fia. Bori.? foglalta el, aki a kormány élére 
Malinovot állította. Malinov helyét csakhamar 
a börtönből kiszabadult Sztambulijszki Sándor 
foglalta el (1919—23), ez a békeszerződést 
aláírta, elismerte az entente abszolút ellenőrzési 
jogát és leszerelte a nemzeti érzelmű értelmiséget 
és polgárságot. Radikális rendelkezései és az ide
gen érdekeknek való behódolása oly erős ellen
zéket támasztottak, hogy 1923 jún. 9. forradalom 
tört ki ellene, melynek 14-ikén a menekülő 
Sztambulijszki maga is áldozatul esett. A nyomába 
lépő Cankov tanár (1923—26) konzervatív politi
kát folytatott és a kommunista propaganda elfoj
tásával foglalkozott. Kormányát Liapcsev demok
rata kormánya váltotta fel. V. ö. Ancel I., L'unité 
de la politique bulgare, 1870—1919 (Paris 1919); 
Drandar A. G., La Bulgarie sous le prince Ferdi
nándé, 1887—1908 (Paris 1909); LiudenbergP., 
Das neue Bulgarien, 1887—1912 (Berlin 1912); 
Logio S. C, Bulgaria.Problemsand politics (Lon
don 1919); Macdonald R., Czar Ferdinánd and 
his people (London 1913); Radoslawow R., Bul
garien und die Weltkrise (Berlin 1923). 

Bolgártelep (Golonia bulgará), Torontál vm. 
(Tr. R.) 

Bolhás, kisközség Somogy vm.-ben, (1920) 1099 
lakossal. 

Bolhó, kisk. Somogy vm., (1920) 2,002 lak. 
Bolivár, 1. Oolombia délamerikai köztársaság 

egyik departamentója, ter. 60,542 km2, (1918) 
457,111 lak. — 2. B., Venezuela délamerikai 
köztársaság egyik állama, területe 238,000 km2, 
(1920) 65,852 lak. — 3. B., Ecuador délamerikai 
köztársaság egyik tartománya, ter. 3,004 km2, 
58,000 lak. 

Bolívia, délamerikai köztársaság, területe 
1.590,000 km2, (i9ió) 2.890,000 lak. 
*Boljetinac, Issa, albán vezér, szül. Mitrovicá-

ban 1870., agyonlőtték Podgoricában 1916 jan. 22. 
Abdul Hamid bizalmasa volt, 1910 óta az Albá
niába küldött újtörök pasák ellen harcolt, 1912. a 
független Albánia főparancsnoka lett, Albániát 
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1913. a szerbek ellen védte. A világháborúban a 
montenegróiak elfogták és kivégezték. 

Bolkács (Bulcacíu), Kis-Küküllő vm, (Tr. E.) 
Bolkhov, város Orel orosz kormányzóságban, 

(1910) 22,000 iak. 
Bolmány (Bolman), Baranya vármegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Bologna. 1. olasz tartomány, (1921) 642,200 lak. 

— 2. J5., a tartomány fővárosa, (1921) 211,157 lak. 
Bolo pasa, (álnév), a háború alatt állítólag a 

németek ügynöke volt Parisban. 1917. megkísé
relte a Figaro megvásárlását, hogy a békepropa
gandát megindítsa. 1918 ápr. 17. kivégezték. 

•Bolsevizmus, a szocializmusnak radikális 
iránya, amely Oroszországban állott elő. A B. 
a szocializmus programm ját a maga teljességében 
és bármely eszközzel (terror, diktatúra,) azonnal 
érvényesíteni akarja; a bolsevisták ragaszkodnak 
a programm-maximumhoz és magukat ortodox-
marxistáknak nevezik, szemben az ú. n. revizio
nistákkal, akik a szociális viszonyokkal számol
nak és a programm fokozatos megvalósításának 
a hívei. A B. alapgondolata, hogy nem kell meg
várni, míg a munkásosztály a demokratikus fejlő
dés során többségi alapon uralomra jut, hanem 
céljait (Marx tanításait) mint kisebbség a többség 
akarata ellenére is megvalósíthatja oly módon, 
hogy forradalmi úton magához ragadja a hatal
mat és azt diktatúra segítségével fenntartja. A B. 
tehát elébe akar vágni annak a történeti folya
matnak, amelyet Marx történelmi materializmus
nak nevezett és amely Marx szorint a természetes 
fejlődés rendjén vezet a szocializmus államrend
szeréhez. Az 1903. évi oroszországi szocialista 
kongresszuson a radikális szárny jutott többségbe; 
ezért nevezik őket többségieknek, orosz szóval 
bolseviki-nek, szemben a kisebbségiekkel (men-
seviki). 1905-ben a B. új erőre kap Lenin és 
Trocki j hazatérésével, akik a megalakult munkás-
tanácsban(szovjet)átveszik az irányítást. Trockijt 
a cári kormány csakhamar letartóztatja, Lenin 
pedig külföldre menekül, ahol nagyszabású for
radalmi propagandát indított meg, amely Orosz
országban a háború szerencsétlen vitele következ
tében hálás talajra talált és csakhamar győzelemre 
jutott. A cár lemondásával 1917 márc.-ban először 
Lvovhereegelnöklésóvelalakultkormány, amely
ben a polgári pártok, a mensevikiek és Kerenszky 
által a bolsevisták is részt vettek, a hatalom 
azonban csakhamar teljesen az időközben vissza
tért Lenin kezébe csúszott át és már 1917 nov. ben a 
B. jutott uralomra. Lenin a cári uralom összeomlá
sának kedvező pillanatát használta felárra, hogy 
a hatalom birtokába jutva, rákényszerítse Orosz
országra azt a gazdasági rendet, amelynek elő
feltételei Marx tanai szerint is hiányoztak. A B. cél
jainak megvalósításában minden eszközt erköl
csösnek tart; erőszak és önkényeskedés (terror) 
megengedett fegyverek. Sőt a B. érvényesülésé
ben maguk a célok is sokszor elhomályosulnak, a 
fő a megszerzett uralomnak bármely módon való 
fenntartása. A B. a demokráciát csak a munkás
osztályra vonatkoztatja, de itt is csak oly mérték
ben engedi érvényesülni, hogy a vezetők által kitű
zött célokat ne veszélyeztesse. A proletárdiktatúra 
a valóságban nem a munkásosztály, hanem néhány 

ember diktatúrája, a tanácsrendszer— amelyben 
a munkásosztály a hatalmat gyakorolni hivatott 
— megtévesztő játék. Az orosz B. a szocializmus 
gazdasági programm ját nem tudta megvalósítani; 
gazdaságpolitikáját folyton változtatni volt kény
telen és mindig több engedményt tett a magán
tulajdonnak: ma Oroszországban a kapitalizmus
nak tulajdonképon egy új faja állott elő (proletár
kapitalizmus). A z orosz B. jól megszervezett világ-
propaganda útján forradalmosítani akarja a többi 
államot; orosz pénzen bolsevista pártok alakulnak 
Európa számos államában, amelyek a háborút 
követő súlyos gazdasági válságot és lelki meg
hasonlást kihasználva, az Oroszországban bevált 
eszközökkel törekszenek uralomra. E törekvések
nek átmeneti sikerük volt Bajorországban és 
hazánkban. Magyarországon aB.1919márc. 21-től 
aug. l-ig volt uralmon. Kitörését a területi meg
csonkítással járó teljes kétségbeesés, a hadsereg 
szétztillése, a polgári pártok szervezetlensége és 
a kormányok erélytelensége tette lehetővé; az 
Oroszországból hazatért hadifoglyok Kun Béla 
vezetésével indították meg a propagandát s arány
lag rövid időn belül oly eredménnyel dolgoztak, 
hogy Károlyi önként adta át nekik a hatalmat. 
A magyarországi szociáldemokrata párt és a 
kommunisták magyarországi pártja egyesült és 
a kormányzást ezek megbízásából a Forradalmi 
kormányzótanács vette á t ; Magyarország ezzel 
ú. n. tanácsköztársasággá (1. o.) alakult, amely 
azorosz tanácsköztársasággalszöv tségbenkezdte 
meg a B. politikájának végrehajtását. Amíg a 
népköztársaság még bizonyos folytonosságot tar
tott a korábbi jogrenddel és a néptörvényekkel 
nem ellenkező régi törvényeket végrehajtotta, 
addig a tanácsköztársaság a korábbi jogi rend 
teljes félretolásával egészen új alapon kívánta 
felépíteni rendszerét. Az ú. n. ideiglenes alkot
mányt a forradalmi kormányzótanács 1919 ápr. 
2. kiadott XXVII. sz. rendelete tartalmazza, 
míg a végleges alkotmányt az említett rendelet 
alapján megválasztott országos gyűlés júh. 23. 
alkotta meg. Az alkotmány szerintmindenhatalom 
(jogalkotó, végrehajtó,bírói) a dolgozó népé, amely 
azt a helyi és központi tanácsokban gyakorolja; 
a helyi tanácsok szövetsége a tanácsköztársaság. 
Az alkotmányt sok száz rendelet egészíti ki, ame
lyek az állami és magánélet minden vonatkozását 
áthatják. Kétségtelen, hogy a proletárdiktatúra 
korszakában a legterrorisztikusabb módon meg
választott katona-, munkás-és földmívestanácsok 
sem tekinthetők a nemzet képviseletének. Azért 
az 1920.1. t.-c.9. §-a kimondja, hogy a tanácsköz
társaság szerveinek bármily elnevezés alatt ki
bocsátott mindennemű rendelkezése érvénytelen 
és hogy az e rendelkezésekkel létesített állapot 
megszüntetésére és a jogrend helyreállítására 
szükséges lépéseket a minisztérium köteles meg
tenni. A B. bukásával a kommunista párt Magyar
országon megszűnt, számos államban vannak 
azonban hívei, több államban a parlamentben is 
képviselete és az ú. n. III. internacionáléban nem
zetközi szervezete van. A B. magyarországi tör
ténetét ismertető munkák: Qrátz Gusztáv, A B. 
Magyarországon (1921) és Huszár Károly, A pro
letárdiktatúra Magyarországon (1920). 
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Bolsover. város Derby angol grófságban, (1921) 

11,475 lak. 
*Bolte, Johannes, német irodalomtörténet-

kutató, szül. Berlinben 1858 íebr. 11. Müvei: Der 
Bauer iin deutsehen Lied (1S90); Die Singspiele 
der englischen Koinödianten (1893); Das Danzi-
ger Theater im 16. und 17. Jahrli. (1895); Anmer-
kungen zu den Kinder- u. Hausmárchen der Briider 
Grimm (1913—18, 3 köt.). 

Bolton, város és grófság Angolországban, (1922) 
182,700 lak. 

Bolvás (iMmsíwía,), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. R.) 

Bolvásvölgy (Valea BolvasnifaJ, Krassó-
Szörény vm. (Tr. R.) 

Boly (BoV), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bóiya (Bida), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Bclyai-díj. A világháború kitörése óta a M.Tud. 

Akadémia a B. odaítélése tárgyában nem küldött 
ki újabb bizottságot. Ennek oka, hogy a világ
háború alatt az ellenséges államokból a bizottsági 
tagok meghívása nem volt lehetséges, másrészt 
a magyar korona értékcsökkenése következtében 
0 régi díjnak jelentékeny kiegészítéséről kellett 
volna gondoskodni. 

Bclyár (BoVarov), Sáros vm. íTr. Cs.-Szl.) 
Bolyk (Bol'k), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bolyok, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 22-12 lak. 
*Bolza Anna grófnő, Csáky Albin gróf özvegye, 

szül. Szarvason 1847 okt. 22., megh. Szepesmind-
szenten 1925 jan. 23. A mull század kilencvenes 
éveiben budapesti szalonjában az író- és művész
világ gyakran megfordult. Maga is irogatott ere
deti verseket, műfordításokat és tárcákat. 
*Bolze, Albert, német jogtudós, szül. Bernburg-

ban 1834 jan. 13., megh. Naumburgban 1912 júl. 2. 
A lipcsei birodalmi törvényszék tanácselnöke 
volt. Müvei: Der Begriff der juristisehen Person 
(1879); Die Praxis des Reichsgerichts in Zivil-
sachen (1885—1901, 25 k.); Aus dem Patentrecht 
(1909). 

Bombay, 1. brit-indiai kormányzóság, (1921) 
26.757,648 lak. — 2. B., a kormányzóság fővá
rosa, (1921) 1.175,914 lak. 
*Bompard (ejtsd: —pár), Maurice, francia állam

férfi, szül. Metzben 1854 máj. 17. Tuniszban a 
kormányzóságnál szolgált, majd 1889. Madagasz
kár főkormányzó ja lett; 1893-98. a külügyminisz
tériumban osztályfőnök, 1902—1907. szentpéter
vári, 1909—1914. konstantinápolyi nagykövet. 
Irodalmi művei: Législation de la Tunisie (1888); 
L'entrée en guerre de la Turquie (1917). 

Bonaparte, 1. Charles Joseph, északamerikai 
politikus, B. Jérömo unokája, meah. Baltimoreban 
1921 jun. 28. 

2. B., Roland, herceg, megh. Parisban 1924 
ápr. 14. 
*Bonar, James, angol nemzetgazdász, szül. 

Collaceban 1852 szept. 27. Glasgowban, Lipcsé
ben és Oxfordban tanult és Kanadában működött. 
Főbb munkái: Parson Malthus (1881); Malthus 
and his work (1885); Ricardos letters to Malthus 
(1887); Philosophy and political economy (1893): 
Catalogue of Adam Smith's library (1894); Poli-
tica economy (1903). 

*Bonar Law (ejtsd • boneriav), Andrew, angol állam
férfi, szül. New-Bruusvvickbun (Kanada) 1858 
szept. 16., megh. Londonban 1923 okt. 30. Az angol 
alsóház tagja lett 1900., majd parlamenti titkár 
a kereskedelmi minisztériumban. 1911-ben az 
unionista párt vezére; 1915. gyarmatiigyi, 1916. 
pénzügyminiszter lett, 1919—21. lordpeesótőr. 
1921 márc 17. egészségi okból visszavonult. A 
béketárgyalásokon Nagy-Britannia egyik képvi
selője volt. 

Bonatelli, Francesco, olasz filozófus, megh. 
Padovában 1911 máj. 13. 

*Bonatz, Paul, német építész, szül. 1877. A 
modern stuttgarti építészet egyik kimagasló 
alakja. Főbb alkotásai, amelyeket nagyrészt F. 
E. Scholer-rel együtt tervezett: a hannoveri Fest-
halle, a stuttgarti kiáll itási csarnok és főpálya
udvar, a tübingeni egyetemi könyvtár, a feuer-
bachi iskola és tornacsarnok stb. 

Boncaíalva (Bantesíi), Arad vm. (Tr. R.) 
Bonchida (Bonfúla), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Boncnyires (Bont), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Boncodfölde, kisk. Zala vm., (1920) 370 lak. 

*Boncour (ejtsd: boökúr), Paul Joseph, francia 
politikus, szül. Saint Aignanban 1873 aug. 4. 
1899-902. Waldeck-Rousseau titkára volt; 1905. 
szocialista képviselő; a Népszövetségben Francia
ország képviselője; közgazdasági tanulmányokat 
irt. Főbb munkái: Études sur Estienne de la 
Boétie etles origines des libertés modernes (1899); 
Le fédéralisme économique (1900); Les syndicats 
des fonctionnaires (1906). 

Boncza Miklós, volt orsz. képviselő, megh. 
1917 jan. 5. 
*Bonde, Kari Karlson, báró, svéd politikus, 

szül. Stockholmban 1850 jún. 11., megh. Eriksberg 
kastélyban 1913 nov. 16. A második kamarának 
elnöke volt. Művei: Hedvig Blisabeth Charlotta: 
Sverige och Norge 1814 (1896); Hedv. Elis. Char-
lottas dagbok 1775—92 (1902—07, 3 köt.). 
•Bondeson, August, svéd író, szül. 1854., megh. 

1906. Orvos volt; elbeszélései mély realizmussal 
és kedves humorral festik a parasztok életét. 
Leghíresebb munkája : Skollárare Yohn Chronse-
houghs memoarer (Chr. J. tanító memoárjai) c. 
szatirikus erkölcsrajza. 

Bondoraszó (Bundáreasa), Bihar vm. (Tr. R.; 
Boné (Bona), algériai város, (1921) 41,777 lak 
Bonjjard (Bungard), Szeben vm. (Tr. R.) 

•Boni, Giacomo, olasz archeológus, szül: Ve
lencében 1859 ápr. 25., megh. Rómában 1925 
júl. 7. Velencében és Angliában tanult építészetet 
s a régiségek felügyelője lett. Ő építette a Museo 
Forensét és vezette a római ásatásokat. Számos 
archeológiai művet irt. 
•Bonilla y San Martin (ejtsd: —niija—), Adolf0, 

spanyol filozófus, szül. 1875 szept. 27. Előbb 
Valenciában volt jogtanár, 1905. a madridi egye
tem filozófia-tanára lett. Főbb műve: História de 
la fiiosofla espanola (1908—11., 2 köt.). Sajtó alá 
rendezte és kiadta Cervantes összes müveit. 

Bónisfalva (Bonischdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Bonitz Ferenc, hírlapíró, a miniszterelnöki 

sajtóirodában 1918. osztálytanácsos, 1919. a nem
zeti kisebbségek minisztériumában, majd H 

Révai Nagy Lexikona. JTJ?. köt. 3 
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miniszterelnökségben min. tanácsos lett, a Huszár 
•és Simonyi-Semadam kormány alatt a sajtó
osztályt vezette. 1921-22. a Nemzeti Újság felelős 
szerkesztője volt. Önállóanmegjelentműve: Gróf 
Zichy Nándor (1913). 

*Bonkáló Sándor, szláv filológus, szül. Rahón 
1880 jan. 22. Egyetemi tanulmányait Budapesten, 
Lipcsében és Szentpétervárott végezte. 1905—19. 
gimnáziumi tanár volt, 1917. a budapesti egye
temen az orosz nyelv ós irodalom magántanárává 
habilitálták; 1919. ugyanezen egyetemen a rutén 
nyelv és irodalom nyilv. rend. tanárává nevezték 
ki, de tanszékét 1924 végén megszüntették. 
Önállóan megjelentek: A rahói kisorosz nyelv
járás leíró hangtana (Gyöngyös 1910); A szlá
vok (Budapest 1915); A magyar rutének (u. o. 
1920); Az ukrán mozgalom története 1917—1922. 
(u. o. 1922); Az orosz irodalom története (u. o. 
1.926, 2 köt.) Számos tanulmányt írt hazai és kül
földi szaklapokba. B Lexikonnak is munkatársa. 

Bonn, német város, (1925) 89,565 lak. 
Bonnat, Léon, francia festő, megh. Monehy-

Saint-Bloiban (Oise dép.) 1922 szept. 7. 
Bonnefon, Paul. francia irodalomtörtónetíró, 

megh. Parisban 1922. 
*BonnefondePuyverdier (ejtsd: bonfon dS püiver-

íjé), Yean, francia iró, szül. Calvinetban (Cantal) 
1866 máj. 22. Jogot végzett. 1899-ben a (iaulois, 
utóbb a L'Éclaire, a Journal, a Gil Blas s végül 
a L'Intransigeant munkatársa volt. 1923-ban 
Calvinet maireje. A háború után Magyarországon 
is megfordult. Hazánkról írt könyve: La Hongrie 
(1922). P. Eegnier-vel együtt prózában lefordí
totta Petőfi 38 versét és a János vitéz nagyrészét. 

*Bonnier (ejtsd; bonnié), Gaston, francia botani
kus, szül. Parisban 1853 ápr. 9., megh. n. o. 
1922 dec. 30. A Sorbonne növényélettani labora
tóriumának alapítója s igazgatója volt, 1897. az 
Académie des sciences tagja. Több növényélettani 
és növény földrajzi munkát írt, ezek közt adta 
Franciaország teljes flóráját De Layens M. G. 
közreműködésével. 

Bonniéres, Guillaume Francois Róbert de, 
francia író, megh. Parisban 1905. 

Bonnya, kisk. Somogy vm., (1920) 929 lak. 
Bonomelli, Jeremiás, cremonai püspök, megh. 

1914. 
*Bonomi, Ivanoe, olasz szocialista politikus, 

szül. Volta Mantovanában 1873 okt. 18. Az 
Avanti szerkesztője volt, 1914. ő is az Ausztria-
Magyarország elleni háborúra izgatott. 1916-ban 
közmunkaügyi miniszter lett Boselli kormányá
ban, 1920. munkásügyi miniszter volt az első 
Nitti kormányban, a másodikban hadügyminisz
ter, 1921—22. miniszterelnök és belügyminiszter. 

•Bonsels, Waldemar, német iró, szül. Ahrens-
burgban (Hamburg mellett) 1881 febr. 21. Bejárta 
Indiát és Egyiptomot s a Kelet hatása észrevehe
tően nyilatkozik meg elbeszéléseiben. Hatását 
mély emberi forrásokból táplálkozó, szinte misz
tikus természetszemléletének ós áhítatának, mo
dern romantikájának s impresszionista kalan-
dosságának köszönheti. Különösen gyermekregé
nyei tettek szert népszerűségre, egyesek rövid 
idő alatt több száz kiadást értek. Elbeszélő művei: 
Rlnt (1909); Wartalun (1911); Dertiefste Tranm 

(1911); Die Biene Maja und íhre Abenteuer (1912, 
1925-ben már 569. kiadás); Das Anjekind (1913); 
Himmelsvolk, ein Buch von B lumen, Tieren und 
Gott(1915); Indienfahrt (1916); Mensehenwege 
(1918); Erős und die Evangelien (1920); Narren 
und Helden (1923); Jugendwellen(1923). Magya
rul megjelentek: Maja tündér (ford. Ewa Margit, 
1918); Erős és az evangéliumok (ford. Schöpflin 
Aladár, 1924); Indiában (ford. Sajó Aladár, (1925). 
Emberek útja(ford. u. a. 1926); Tündérvilág (ford. 
Juhász Andor, sajtó alatt). írt költeményeket 
is) Weihnachtsspieí, valamint Der Pfarrer von 
Norby (1916) és Die Plamme (1925) c. színművet, 
de ezek kevésbbé tetszettek. 

*Bontempelli, Massimo, olasz író, szül. 1880. 
Tanár; mint klasszikus indult el költői pályáján 
és ma a modern olasz irodalom legmerészebb 
írójának tartják; korlátlan fantáziája, klasszikus 
tömörsége, mély humora legjellegzetesebb saját
ságai. Leghíresebb művei: Ödi (1910); Sette Savi 
(1912); La vita intensa(1921); La donnádéi miéi 
sogni (1924). 

Bontesd (Buntesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
*Bontó per, 1. Házassági.jog (XX. köt.). 
*Bonus, Arthur, német prot. teológus és író, 

szül. Neu-Prusstban (Nyugat-Poroszország) 1864 
jan. 21. Művei: Der Gottsucher (himnuszok és 
költemények, 1898); Zwischen den Zeilen (1900); 
Deutseher Glaube (1901); Religion als Schöpfung 
(1906); Islánderbuch (1907); Zur religiösen Krisis 
(1911); Religion als Wille (1915); DasOlaf-Buch 
(1922). 

Bonvalot, Pierre Gábriel, francia utazó, újabb 
munkái: L'Asie inconnue; Á travers le Tibet 
(1904). 

Bonyha (Bachnea), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Bonyhád, nagyk, Tolna vm., (1920) 6379 lak. 
Bonyhádvarasd, kisk. Tolna vm., (1920) 702 lak. 

'Bónyi Adorján író, hírlapíró, szül. Margitán 
(Bihar vm.) 1892 dec. 10. Középiskolai tanulmá
nyait Nagyváradon végezte, majd jogot hallgatott 
Kolozsvárt. Már jogász korában dolgozott a külön
böző nagyváradi lapokba, munkatársa volt a 
Szabadságnak. Első novellája 1913-ban jelent 
meg a Pesti Hírlapban. Azóta állandóan a Pesti 
Hirlap szerkesztőségében dolgozik. Sok novellája 
jelent meg a különféle szépirodalmi ós napilapok
ban (Az Újság, Hét, Uj Idők, Társaság stb.). 
Novelláiban és regényeiben modern társadalmi 
témákkal foglalkozik. 1915-ben a Budai Színkör
ben szinrekerülta.MoáeZZc.3 felvonásos színműve, 
az Andrássy-úti Színházban pedig az 1919—21. 
években több egyfelvonásosa: Fenség álmodik, 
Testvérek, stb. Regényei: Holnap (1917); A bol
dog asszony (1918); Az éjféli vendég (1918): 
Délibáb (1918); Szerenád (1918, 2. kiad. 1922): 
A néma vándorok (1919); Köd (1921); A sárga 
kastély (1922); Az égő hegy (1923); Szomjúság 
(1923); Élet a halálban (1924); Jómadár (Í925.). 
Novellás kötetek: A császárnő katonája (1919): 
A menekülő ember (1920). 

' B o o d o n (állat), a Sikló-félék családjába tar
tozó kígyónem, melynek mintegy 10 faja é! 
Afrika trópusi és D.-i részeiben. Leggyakoribb 
a majdnem 1 méter hosszúra megnövő B. linea-
tus D. B. 
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Boom, belga város, (1922) 18,462 lak. 
Boone, varos Iowa északamerikai államban, 

(1920) 12,451 lak. 
•Boopltilus a n n n l a t u s Say (állat), az egész 

földön elterjedt kullancsfaj, melynek számos vál
tozata ismeretes. Nagy károkat okoz, mert Ame
rikában a szarvasmarhák texasi lázának kór
okozóit (Piroplasma &ii5rewmitt»iSmith-Kilborne) 
terjeszti. 

Boos, Heinrich, svájci történetíró, megh. Basel
ban 1917 júl. 10. 

Booth, William, az Üdv hadseregének alapí
tója, megh. Londonban 1912 máj. 9. 

Bootle, város és grófság Angliában, (1922) 
79,750 lak. 

Boradó, 1. Borfogyasztási adó (XX. köt.) 
*Borah, William Edgár, amerikai államférfi, 

szül. Fairfleldben (Illinois) 1865 jún. 29. Ügyvéd 
volt, de már 1906. szenátornak választották. 
1912-ben ellenezte Taft megválasztását, anélkül, 
hogy Roosevelthez csatlakozott volna. Híve volt a 
jövedelmi adó felemelésének, a nöi választói jog
nak, a Filippi-szigetek függetlenségének, ellen
ben ellenezte a Béke-ligát, Vv'ilson elnök egész 
kormányzatát s különösen a Népek Ligájához 
való csatlakozást. Másrészt, mint a leszerelés 
híve, a szenátusban kivitte, hogy Angliával és 
Japánnal az Egyesült-Államok tárgyalásokat 
kezdtek a hadihajók létszámcsökkentése tárgyá
ban és hogy Washingtonban 1921. leszerelési 
konferenciát hívtak össze. Bár eredménytelenül, 
ó sürgette először Szovjetoroszország elismeré
sét. 1923-ban elnöknek, 1924. alelnöknek jelölte 
a republikánus-párt baloldali csoportja, azonban 
nem fogadta el és továbbra is ellenzékben ma
radt. 1926-ban Lodge szenátor után öt választot
ták meg a külügyi bizottság elnökévé. B minő
ségben is ellenzéke az internacionális döntőbíró
ságnak. 

Borás, város Svédországban, (1924) 30,345 lak. 
Borbánd (Baralavf), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Borbátvíz (Ráu-Bárbat), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Borbeck, előbb önálló község, 1913 óta Essen 

egyik városrésze. 
•Borbély, 1. István, teol. akad. címz. tanár, a 

kolozsvári Unitárius Kollégium igazgató-tanára, 
szül. Toroekón (Torda-Aranyos vm.) 1886 nov. 23. 
Tanuhnáisyait Marosajvárótt, Budapesten, Ko
lozsvárt és a némotországi Jenában végezte. Kö
zépiskolai tanári és bölcseletdoktori oklevelet a 
kolozsvári egyetemen, papi oklevelet a kolozs
vári unit. teol. akadémián szerzett. Mintegy 
húsz évre terjedő, több irányú tudományos iro
dalmi munkássága alapján az Erdélyi Irodalmi 
Társaság és az Unitárius Irodalmi Társaság fő
titkárának, a Budapesti Magyar Irodalmi Társa
ság és a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Tár
saság r. tagjának választotta. Kisebb irodalom
történeti és egyéb tanulmányai a budapesti és 
kolozsvári tudományos és szépirodalmi folyó
iratokban jelentek meg. A régibb magyar iroda
lom beható tanulmányozása után megírta a ma
gyar irodalom történetét a romániai középisko
lák tanulói számára. Irodalomtörténete f.zoiiban 
ennél magasabb célt is szolgál: az erdélyi ma
gyarság irodalomtörténeti ismereteit van hivatva 

kielégíteni. Irodalomtörténeti könyvei: A ma
gyar nemzeti irodalom történeti ismertetése 
I. Régi magyar irodalom (Kolozsvár 1906); Heltai 
Gáspár (Budapest 1906); Unitárius polemiku
suk Magyarországon a XVI. században (Ko
lozsvár 1909); A magyar irodalom története a 
legrégibb időktől Arany János haláláig, I., II. 
(Kolozsvár 1924—25); Bevezetés a modern szép
irodalom tanulmányozásába, I. rész. A modern 
műalkotás főproblémái (Kolozsvár 1926). Egy
ház- és vallástörténeti könyvei: Dávid Ferenc és 
kora (Kolozsvár 1910); A magyar unitárius 
egyház alkotmánya az államhatalommal váló 
viszonyában (Kolozsvár 1922); Simén Domokos 
és kora (Kolozsvár 1926); A magyar unitárius 
egyház hitelvei a XVI. században (Kolozsvár 
1914); Az unitárius életfelfogás új irányai 
természettudományi megvilágításban (Kolozs
vár 1920); A mai unitárius hitélvek kialaku
lásának története, I. rész (Kolozsvár 1925). Tör
téneti könyvei: Torockótörténete 1848—49-ben 
(Kolozsvár 1906). A magyar állam élete 1849— 
1918-ig (Kolozsvár 1926). Szerkesztette az Uni
tárius Közlbny-t (1919—21), az Erdélyi Irodalmi 
Szemlé-t (1924—25) és 1922 óta a 'Keresztyén 
Magvetőt. 

2. B. Lajos, a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű R.-T. igazgatója, megh. Budapesten 1923 
okt. 29. 1913-ban az ózdi Martin-acélmű üzemet 
koncentrálta s ezzel a magyar vastechnikai üze
met magasra fejlesztette. 

Borbolya ( Walbersdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Borcfalu (Borcová), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Borchardf;, 1. Ludwig, német egyiptológus, 
szül. Berlinben 1863 okt. 5. A kairói német 
egyiptomi történelmi intézet igazgatója. Főbb 
müvei: Zur Baugeschichte des Amontempels von 
Karnak (1905); Die Pyramiden (1911); Portráts 
der Königin Nefret-ete (1923). 

*2. B., Oskar, német jogi író, szül. Berlinben 
1845. Diplomáciai szolgálatban állt, később ma-
gántudóskónt élt Berlinben. Főműve: Die gel-
tenden Handelsgesetze des Erdballes (1906—13, 
14 köt.). 
*3. B., Rudolf, német költő, szül. Königsberg-

ben 1877 jún. 9. Nyelvtudománnyal és archeoló
giával foglalkozott. 1904-ben Olaszországba köl
tözött. B. klasszikus példákat követ, de mindig 
eredeti és változatos. Főművei: Rede über Hof-
mannsthal(1905); Das Buch Joram (1907); Ge-
sprech über Pormen (2. kiad. 1918). Epikus köl
temények : Die halbgerettete Seele (1920); Der 
Durant (1921); drámai költemények: Pápstin 
Jutta, 1. Teil: Verktmdigung (1920); Krippen-
spiel (1922); Die geliebte Kleinigkeit (pásztor
játék 1923); Vermisehte Gedichte (1924). Művészi 
fordításokban szólaltatta meg németül Platónt, 
Tacitust, Dantét, Swinburnet. Összegyűjtött 
müveinek kiadása: Gesammelte Werke címen 
1920-tól. 
*Borchers, Wilhelm, német kohász, szül. Gos-

larban 1856 okt. 6., megh. u. 0. 1925 jan. 6. 
Aachenban a metallurgia tanára volt, fémválasztó 
elektromos kemencéket készített Müvei: Elektro-
metallurgie (3. kiad. 1902—8, 2 r.), Eisen- und 
Metallhüttenkunde (1899). 
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•Borcola-hágó, 1200 m. magas, volt határhágó 
Dél-Tirol és Felső-Olaszország között, a Posina-
völgy bejáratánál. 1916 máj. 20. osztrák-magyar 
csapatok elfoglalták és 1916 júl. 14—18. vissza
verték az olaszok ellentámadásait. 1918 nov. 2. 
az olaszok szállták meg. 

Borcsa (Borca), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Borcsány (Borcany), Trencsón vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Borcsic (Borcice), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bord (Bord), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Borda (Burda), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bordeaux, Gironde francia département fővá

rosa, (i92i) 267,409 lak. A világháború alatt a 
francia kormány 1914 szept. 3-tól dec. 7-ig ide 
tette át székhelyét. 

Bordeaux(ejtsd:boraó), Henry, francia író, 1920. 
a francia Akadémia tagja lett. Jelentősebb újabb 
művei: Larobedelaine(1910); Laneigesurlespas 
(1911); La maison (1913); Les pierres du foyer 
(1913); Quelques portraiís d'hommes (1914); Les 
derniers jours du fórt de Vaux: Les captifs 
dólivrés; La jeunesse nouvelle (1915) ? Trois torn-
bes(1916); Vie liéroi'que de Gwynemer (1918); 
Une honnete femme (1919); Le Plessis-de-Roye 
(1920). Magyarul megjelentek: A-kis keresztesek 
(ford. Kertész Kálmán, 1920); Egy tisztességes 
asszony (ford. Zolnai Béla, 1922); A fehér kön
tös (ford. Petrich Béla, 1925); Az ősi hajlék; 
Testnek feltámadása. 
•Borden, Róbert Laird, sir, kanadai állam

férfi, szül. Grand Prében (Új-Skócia) 1854 jún. 26. 
A konzervatív párthoz tartozó képviselő volt; 
1911—1920. kanadai miniszterelnök, az 1921— 
1922-iki "washingtoni leszerelési konferencián 
Kanada képviselője. A Népszövetségi liga kanadai 
elnöke. 

•Bordet (ejtsd: borié), Jules, belga bakterioló-
gus, szül. 1870 jún. 13. A brüsszeli Pasteur
intézet igazgatója. Óriási munkásságot fejtett 
ki az immunitás tanának és a szerológiának meg
alapításában. 1919-ben Nobel-dijat nyert. A róla 
elnevezett testet 1. III. köt. Pőmnnkája : Traitó 
de l'immunité dans les maladies infectieuses 
(1920). 

Bordos (Bordos), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
•Borenius, Tancred, finn művészettörténész, 

szül. Viborgban 1885 júl. 14. Olaszországban ta
nult s 1922. a londoni egyetem tanára és Finn
ország londoni követe lett. Müvei: The painters 
of Vicenza (1909); History of painting in North-
[taly (Crow művének átdolgozása, 1912); Four 
early italien engravers (1923); English primi-
tives (1924). 

•Borfogyasztási adó (1. III. köt.: Boradó)- Az 
1923. XXXII. t.-c. 3. §-a a boritaladót, mint 
állami adót megszüntette és feljogosította a vá
rosokat és községeket, hogy a borfogyasztás után, 
ideértve a pezsgőt és a gyümölcsbort is, önálló 
alapon adót vethessenek ki. Az adók kirovásá
nak és kezelésének módját, valamint az alkal
mazható legnagyobb adótételt a pénzügyminisz
ter rendelettel szabályozta. B. alá esik a város 
(község) területén fogyasztott mindennemű bor 
(pezsgő és habzóbor), melyet a városba (községbe) 
be- v. azon keresztülvinni különös engedély nél

kül csak nyilvános utakon szabad. A bornak a 
városba v. községbe való behozatala az illetékes 
városi (községi) közegnél bejelentendő. Az adó • 
köteles felek a B.-t a valóban behozott, illetőleg n. 
fogyasztott mennyiségek után kötelesek fizetni, 
kivéve a bortermelőket, akik a B.-t átalány
összegben fizethetik egyezségi megállapodás, 
alapján. 

Borgáta, kisk. Vas vm., (1920) 432 lak. 
Borger, németalföldi város, (1922) 10,094 lak. 
Borgerhout, Antwerpen külvárosa,(1922) 58,000 

lakossal. 
•Borgese, Giuseppe Aníonio, olasz kritikus és 

regényíró, szül. 1882. Az esztétikában Croce kö
vetője, leginkább a romantieizmussal foglalko
zik. Mint irodalomtörténésznek különleges terü
lete a német irodalom; ő irta a legkiválóbb olasz 
Goethe-tanulmányt. Hire3 D'Annunzióról írott 
könyve is. Két regénye: Rube és I vivi e i morti,. 
a háború utáni olasz irodalom jeles termékei, 
írt verseket (Poesie) és drámákat is: L'arciduca 
(a mayerlingi tragédiáról); Lazzaro (a bibliai 
Lázárról). 

Borggrove, Bemard, német erdész, megh. 
Wiesbadenben 1914 ápr. 5. 

Borght, Richárd van der, német nemzetgazda, 
újabb munkái: Das Verkehrswesen (2. kiad. 1912); 
Finanzwissenschaft (1918); Das Wirtsehaftsleben 
Südamerikas (1919); Handel und Handelspolitik 
(3. kiad. 1922); Grundzüge der Sozialpolitik (2. 
kiad. 1923). 

Borgóbeszterce (Borgobistrtfa), Beszterce-
Naszód vm. (Tr. R.) 

Borgomanero, olasz város, (1921) 11,431 lak 
Borgóprund (Borgo-prund), Beszterce-Na

szód vm. (Tr. R.) 
Borgo San Donnino, olasz város, (1921) 15,477 

lakossal. 
Borgótiha (Borgotiha), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 
•Borgyökér (nbv.), 1. Oenanthe. (XIV. köt.) 
Borhalom (Borhalom), Bereg vármegye. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Borháza (Boreca), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Borhegy (Weinberg), Vas vm. (Tr. A.) 
Borhida (Borejci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 

•Borhy Sándor, csendőralezredes, a proletár
diktatúra áldozata. 1919 júl. 19. Fery Oszkár 
altábornaggyal és Menkina János csendőralezre-
dessel elfogták s a Cserny-féle különítmény lak
tanyájába, a tanítóképző-intézet Mozdony-utcai 
házába vitték, itt megkínozták és júl. 21. éjjel 
kötéllel kivégezték. B.-t gyilkolták meg először. 
Hajnalban holttestét két társának holttestével 
együtt a Dunába hajították s nem is kerültek 
onnan elő. Csernyt és két társát később a birósáu; 
kivégeztette; ketten megszöktek. B. emlékéi 
Fery vei és Menkinával együtt a most a Fery nevét 
viselő utcában a tanítóképző épületén táblával 
örökítették mes. 

Bori (BorhÜmt vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Borinski Kari, német irodalomtörténetire, 

szül. Kattowitzban 1861 jún. 11., megh. Mün
chenben 1922 jan. 12. Főbb művei: Poetik der 
Renaissance (1886); Der Ursprung der Spracha 
(1911); Die Antiké in Poetik mid Kunsttheorio 
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(1914); Geschichte der deutschen Literatur von 
den Anfángen bis zur Gegenwart (1921, 2 köt.). 
•Boris, bolgár cár, szül. Szófiában 1894 jan 30., 

mint Ferdinánd cár fia, annak Maria Lujza, 
Bourbon-parmai hercegnővel való első házas
ságából. 1915-ben, Bulgária belépésekor a világ
háborúba, a bolgár hadsereg élére került. Atyjá
nak 1918 okt. 3. történt lemondásakor foglalta 
el a trónt. 1925 ápr. 14. Orhanie és Szófia közt 
egy rablóbanda támadást intézett gépkocsija ellen, 
kísérőjét meggyilkolták, de B. sértetlen maradt. 

Borisfalva ( Warasdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Borisszoglyebszk, város Tambov orosz kor

mányzóságban, (1920) 24,300 lak. 
Borisszov, város Fehéroroszország Minszk kor

mányzóságban, kb. 20,000 lak. 
Borisszovka, város Kurszk orosz kormányzó

ságban, kb. 25,000 lak. 
•Boritaladó, 1. Borfogyasztási adó. (XX. köt.) 
Borjád, kisk. Baranya vm., (1920) 829 lak. 
Borkút (Borcut), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Borló (Borlova), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Bormami, 1. Edwin, német költő, megh. Lip

csében 1912 máj. 3. 
2. B., Eugen, német filológus, megh. Bécsben 

1917 márc. 6. 
*Borms, Angust, flamand politikus, szül. Saint-

Nikolaasban 1878 aug. 14. Már 1912. fölszólalt a 
flamandok ós vallonok egyenjogúsítása érdeké
ben ; a Hornét megszállás után nyiltan föllépett a 
flamandok különállása mellett. 1917. a flamand 
tanács tagja lett. A németek kivonulása után el-
íjgták ós 1919. életfogytiglani fegyházra ítélték. 

Borna, szászországi város, d92é) 11,300 lak. 
*Bornemann, Félix, német gazdasági író, szül. 

Lipcsében 1861 nov. 17. A berlini mezőgazdasági 
főiskola tanára. Művei: Die Motorkultur in 
Deutschland (1913); Landwirtschaftliche Un-
krauter (1920); Kohlensáure und Pflanzenwachs-
tum (1920). 
•Bornemisza Géza, festő és grafikus, szül. 1884 

1908-ban tűnt fel a Miénk művészcsoport tárla
tán. 1923-ban kollektív kiállítást rendezett a 
Belvedereben. Lágy érzelmesség, finom szín- és 
formakészség jellemzik. 
, Borneo, a hátsóindiai szigetek legnagyobbika. 

Észak-B. (State of North-B.), angol védett terü
let, 80,561 km*, (1921) 257,804 lak. Dél- és Kelet-
B., németalföldi gyarmat, 388,427 kmJ, (1920) 
1.020,599 lak., fővárosa Bandjermasin. Nyugat-
B., németalföldi gyarmat, 147,211 km2, 605,402 
lak., fővárosa Pontianak. 

Bornet, Jean Baptiste Édouard, francia bo
tanikus, megh. Parisban 1911 dec. 18. 

Borngráber, Ottó, német író, megh. Luganó-
ban 1916 okt. 19. 

Bornhak, Konrád, német államjogász, újabb 
müvei: Die Verfassung des Freistaats Preussen 
,(1921); Die Verfassung des deutschen Reichs 
H921). 

Bornholm, dán sziget, (1921) 44,426 lak. 
Bornos, spanyol város, (1920) 6249 lak. 
Bornu, régebben önálló szultánság Szudánban, 

Kanemmel együtt 250,000 km2, kb. 5 milló lak. ; 
1919 óta Brit-Nigeriához tartozik. 

Boró (Borov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Boróc (Obrovac), Bács-Bodrog vm. (Tr. SzHSz.) 
Borod (Berezskij Brod), Bereg vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Borodnó (Brodno), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Boroevic Szveto zár (bojnai), cs. és kir. osztrák
magyar tábornagy, szül. Umeticben (Horvát
ország) 1856 dec. 13., megh. Klagenfurtban 1920 
máj. 23. A görzi katonai iskolát végezte. Mint had
nagy a cs. és kir. 52. gyalogezred kötelékében részt 
vett Bosznia-Hercegovina 1878-iki okkupációjá-
ban. Szarajevó ostrománál tanúsított vitézségéért 
a hadidlszítményes katonai érdemkeresztet kapta. 
A cs. és kir. hadiiskolát is elvégezte, ami után 
mint vezérkari százados a bécsújhelyi cs. és kir. 
katonai akadémián lett tanár. Majd előbb Klagen
furtban hadosztály-, később Prágában hadtest-
vezérkari főnök lett. Nemsokára Péterváradon 
a cs. és kir. 14. gyalogdandár élére került. Utána 
a zágrábi VII. honvédkerület parancsnokává ne
vezték ki, 1911. pedig a kassai hadtest parancs
noka lett, amely állásában gyalogsági tábornokká 
lépett elő. Az 1914—18-iki világháborúban had
teste élén vonult fel az orosz harctérre, ahol ha
marosan a 3. osztr.-magy. hadsereg parancsnok
ságát bízták reá. Mint ilyen vezette hadseregét a 
lembergi csatákban, később pedig a Kárpátok 
védelmezésében, amikor is valóban maroknyi 
haddal állott ellent az oroszok tömegeinek. 1915., 
az olasz hadüzenet után, az Isonzo-melléki 5. 
osztr.-magy. hadsereg parancsnokságát vette át, 
ahol hadseregével, majd pedig hadseregcsoport
jával az összes isonzói csatákban mindvégig 
kitartott, példás vezetőképességének adván tann-
jelét. 1918-ban tábornagy lett. A világháború be
fejezéséig hadseregcsoportjának élén maradt. Az 
osztrák-magyar fegyveres erő világháborútvégig-
küzdött tábornokainak egyik kimagasló vezér
egyénisége volt. 

Borókás (Jedlinka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Boromisza, 1. Tibor, szatmári püspök, 1918. 

v. b. t. tanácsosi méltóságot kapott. 
*2. B. Tibor, festő, szül. Bácsalmáson 1880. 

Nagybányán és Parisban tanult, a budapesti tár
latokon 1906 óta szerepel. Müvei (főként táj
képek) posztimpresszionista stílusban készültek. 

Boronamező (Pánija), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Boronás (Brvniste), Trencsén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Boronka, kisk. Somogy vm., (1920) 564 lak. 

*Boros 1. Ferenc, író és tanár. szül. Eába-
kecölön (Sopron vm.) 1893 szept. 8. Középisko
láit Győrött, az egyetemet Budapesten és Bécs
ben végezte s tanári és doktori oklevelet szer
zett. Első irodalmi dolgozatai az Élet szépiro
dalmi lapban jelentek meg, amelynek egyideig 
segédszerkesztője is volt. 1918-ban Budapesten 
a VIII. ker. főgimnáziumban lett tanár, majd az 
Uj Nemzedék belső munkatársa. 1924-ben hosz-
szabb időre Olaszországba ment, ahol tanulmá
nyokat végzett Velencében, Milanóban, Firenzé
ben, majd egy évig Rómában; egyszersmind 
több magyar lap levelezője volt. A százeszten
dős kalendárium c. regénye az Életben jelent 
meg; önálló verses kötete Napkeltekor (1924). 
Lefordította Rosadi Giovanni Jézus pöre 0. hírae 
munkáját (1926). 
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2. B. Gábor, tanár és író, megh. Dézsen 1912. 
*3. B. Nep. János, festő, szül. Szekszárdon 

1808., megh. u. o. 1855. Bécsi akadémiai tanul
mányai után szülővárosában telepedett le s ott 
Tolna és Baranya vármegye templomai számára 
több száz kisebb-nagyobb oltárképet festett. A 
táblabíró-világ megyei notabilitásairól festett arc
képeinek száma is jelentékeny. 

Borosbenedek (Benedic), Alsó-Fehér vmegye. 
Tr. R.) 

Borosbarend (Berindia), Arad vm. (Tr. R.) 
Bor osboosárd (Bucerdea vinoasa), Alsó-Fehér 

vm. (Tr. R.) 
Borosd (Weingraben), Sopron vm. (Tr. A.) 
Borosgödör (Jetzendorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Borosjenő (íneu), Arad vm., (1920) 5765 lak. 

(Tr. R.) 
Boroskrakkó (Orieau), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Borosnya (Brtcsnica), Zemplén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Borosrósa (ílo§ia-Sebis), Arad vm. (Tr. R.) 

*Boross, 1, Elemér, író, szül. Budapesten 1900. 
Verseivel, elbeszéléseivel tűnt fel, majd első díjat 
nyert a Világ novella-pályázatán. Regénye: Ábel 
(1920). 

*2. B. Endre, szinész, szül. 1861., megh. Buda
pesten 1925 ápr. 29. Kiváló operettkomikus volt, 
előbb a Magyar-, majd a Király-Szinháznál műkö
dött. Legnevezetesebb szerepei voltak a Gésák 
Imári márkija és a Drótostót bádogosmestere; 
nagy sikereket aratott továbbá a Leány vásárban, 
Lotti ezredeseiben, a Cigányprímásban, a Kis 
grófban stb. 
*3. B. Géza, szinész, komikus, szül. Budapesten 

1887 jún. 1. Rákosi Szidi sziniiskoláját végezte, 
majd egy évig vidéken működött. Ekkor Pestre 
került Nagy Endre kabaréjához, ahol különösen 
tréfás dalaival és Sajó-val előadott duettjeivel ara
tott nagy sikert. 

*4. B. Sándor, költő, szül. Szárazhereken 1891 
márc. 7. Számos verset és novellát irt lapokba és 
folyóiratokba. Önállóan megjelent verseskötetei: 
Tánc (1920); Árvaság (1924). 

Borossebes (Sebis), Arad vm. (1920) 2393 lak. 
(Tr. R.) 

Borostelek (Bor§a), Bihar vm. (Tr. R.) 
Borostyán (Növi Beznovci), Vas vármegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Borostyánkő (Bernsiein), Vas vm. (Tr. A.) 
Boroszló (Brestov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Boroszló (Breslau), Alsó-Szilézia fővárosa 

Poroszországban, (1920) 573,667 lak. 1912—17. az 
Oderának egy második új hajózó csatornáját 
építették ki. 

Borosznó (Brusno), Zóiyom ym. (Tr. Cs.-Szl.) 
Borosznok (Brusnik pri Modorom Kameni), 

Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Borosztok (Brusíuresti), Arad vm. (Tr. R.) 
Borota, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 3244 

lakossal. 
Borovszk, város Kaluga orosz kormányzóság

ban, kb. 10,000 lak. 
Borovszky Samu, történetíró, megh. Buda

pesten 1912 ápr. 24. 
Borrév (Buru), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 

Borrowstounness, város Skóciában, (i92ü 
11,894 lak. 

Bors (Bors), Bihar vm. (Tr. R.) 
Borsa (Borsa), Máramaros vm., (1920) 14,451 

lak. (Tr. R.) 
Borsa = Borsa. 
Borsaújfalu (Borsa noua), Kolozs vm. (Tr. R.,V 
Borsec = Borszék. 
Borsfa, kisk. Zala vm., (1920) 830 lak. 
Borsi (Bors), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Borsika (növ.), 1. Satureja. (XVI. köt.) 
Borsmonostor (Kloster-Marienburg), Sopron 

vm. (Tr. A.) 
Borsod vm, (1. III. köt.), népessége 1920. (Mis

kolc tjv. nélkül) 250,423 volt (egy km'-re 70 
lakos jut), melyből 245,724 magyar (98-l°/0), 
1278 német (0-5%), 2789 tót (1-170), 189 román 
(0-1°/0), a többi egyéb anyanyelvű. Hitfelekezetre 
nézve van 149.372 róm. kat. (59-7°/o), 12,354 
aör. kat. (4-9»/0), 75,740 református (30-2°/o), 
4855 ág. h. ev. (l-9°/o), 7621 izraelita (3*1%>),. 
a többi egyéb vallású. A népesség 72'7%-a, a é 
éven felüli népesség 82-46/0-a tud írni-olvasni. 
Foglalkozásra nézve a népesség 61-3%-a őster
melő, 8-4%-a bányászattal ós kohászattal, 16'8%-a 
iparral, i-9°/0-a kereskedelem- és hitellel, 3-9°/0-a 
közlekedéssel foglalkozik, 2-l°/0-a a közszolg. és 
szabadfoglalkozások körébe, 0'5%-a a vóderöhöz 
tartozik, volt még k. m. n. napszámos l'30/o, 
nyugdíjas, stb. l-7°/o, házicselód l-2°/0 s egyéb-
és ismeretlen foglalkozású 0-9°/0. A kereső népes
ségből (109.568) őstermelő 72,945, bányászattal 
és kohászattal foglalkozott 7152, iparral 15,315,. 
kereskedelemmel, hitellel 1915, közlekedéssel 
2836, a közszolgálat és szabadfoglalkozások 
körébe tartozott 2Ó80, a véderőhöz 802, k. m. n. 
napszámos volt 1580, nyugdíjas, stb. 1927, házi 
cseléd 2526, egyéb és ismeretlen foglalkozású 490. 
Az eltartottak száma 140,855. — Közigazgatás. 
Borsod vm. hat szolgabírói járásra oszlik, ú. m. 
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A vármegyében van 53 nagy- éa 124 kisközség. 
A községek általában középnagyságúak. 10,000-en 
felül van Diósgyőr 19,236 és Mezőkövesd 18,548; 
5000-en felül Ózd 6022, Mezőcsát 5827 és Sajó
szentpéter 5140 lak. — Borsod vm. közigaz
gatásilag ideiglenesen egyesítve van Gömör-és 
Kishont vm.-vel. Az egyesített vm. székhelye 
Miskolc. 

Borsod, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig,. 
egy. egyes, vm., (1920) 571 lak. 

Borsodgeszt, nagyk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 784 lak. 

Borsod, Gömör és Kishont vm. közigazgatá--
silag ideiglenesen egyesített vm. Székhelye 
Miskolc. 



Borsodivánka — 39. — Bosshar t 

Borsodivánka, nagyk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 947 lak. 

Borsodnádasd, kisk. Borsod, Görnör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 2279 lak. 

Borsodszemere, nagyk. Borsod, Gömör és 
Kishont közig. egy. egyes, vm., (1920) 1954 lak. 

Borsodszentmárton, kisk. Borsod, Gömör és 
Kishont közig. egy. egyes, vm., (1920) 428 lak. 

Borsodszirák, kisk, Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 732 lak. 

Borsómezö (Inuri), Alsó-Fehér vm. (Tr. E.) 
üorsbs(Hrachoviste),Nyitravm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Borsosberény, kisk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 889 lak. 
Borsosgyőr, kisk. Veszprém vm., (1920) 582 lak. 
Borszeg (Burzuc), Bihar vm. (Tr. R.) 
Borszék (Borsec), Csík vm., (1920) 1418 lak. 

(Tr. E.) 
*Borszéky, 1. Frigyes, festő, szül. Megyaszón 

1880 márc. 6. A Képzőművészeti Főiskolának 
volt növendéke, müncheni és londoni tanulmá
nyok után előbb olajfestményekkel szerepelt 
kiállításainkon, utóbb porcellánfestésre adta ma
gát s ilynemű gyűjteménnyel először 1916-ban 
szerepelt a Műcsarnokban (vázák, csészék, ínell-
tük, násfák stb.). 

2. B. Károly, orvostanár, 1913. egyetemi rend
kívüli tanár, a világháborúban honvéd főtörzs-
orvos lett. 1916-ban a fővárosi közkórház sebész
főorvosává nevezték ki. Dolgozatai főleg a gyo
morfekély és az epekőbaj kezelésének kérdésével 
foglalkoznak, magyarul az Orvosi Hetilapban, 
német nyelven a Beitráge zur klin. Chirurgieben 
jelentek meg. 

Borszna, város Csernigov orosz kormányzó
ságban, kb. 13,000 lak. 

Borszörcsök, kisk. Veszprém vm., (1920) 854 
lakossal. 
*Bortkiewicz (Bortkewitsch), Ladislaus von, 

statisztikus és nemzetgazdász, szül. Szent-Péter-
várott 1868 aug. 7. 1901-ben a statisztika tanára 
lett Berlinben. A statisztika matematikai irányá
nak képviselője. Munkái: Die mittlere Lebens-
dauer(1893); Das Gesetz der kleinen Zahlen(1898); 
Bevölkerungswesen (1919). 
*Bortnyik Sándor, festő, szül. 1893. Neoprimi-

tiv felfogású munkái a kubizmushoz, majd a 
képarehitekturához vezettek, de azután Ismét a 
realizmus felé fordult. 1920-ig a Ma kiállításán, 
1920-24. Bécsben ós Weimarban, 1924. Kassán, 
1925. Budapesten állított ki. 

Borválaszút (Gruci§or), Szatmár vm. (Tr. R.) 
*Bory Jenő, építész ós szobrász, szül. Székes

fehérvárott 1879 nov. 9. Tanulmányait Buda
pesten végezte, előbb a Műegyetemen, azután a 
Képzőművészeti Főiskolán. Mint szobrász 1906 
óta szerepel kiállításainkon, amelyeken feltűnést 
keltett különböző anyagkísérleteivel, így az általa 
feltalált pirobazalt-tal, amelyből a kisebb szobrok 
egész sorát állította ki; a vasbetonnal, amelyet 
figurális diszű síremlékekre is használt (a Pajzs
emlék Rácalmáson). Monna Vanna c. szobrát 
megvette a székesfőváros. Tőle való a Petőfi-
család és Zirzen Janka síremléke a Kerepesi-
temetőben és Batthyány emlékszobra Ikervárott 
(1913). 

Boryslav, galíciai község, (1921) 16,000 lak. 
Most Lengyelországhoz tartozik. 1914 okt.-ben 
az oroszok megszállták, 1915. májusban osztrák-
magyar csapatok visszafoglalták. 

Borz (Borz), Bihar vm. (Tr. R.) 
Borzas (Bozias), Kis-KükUllő vm (Tr. R.) 
Borzasfalva (Botiesti), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Borzavár, kisk. Veszprém vm., (1920) 1128 lak. 
Borzfalva(Borsucina), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bós (Gros), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bosác (Bosáca), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Bosanquet, Bemard, angol filozófus, szül. 
Roekban, 1848 jún. 14. Oxfordban tanult és u. 0. 
volt tanár 1881-ig, amikor a londoni egyetemre 
került. Fő művei: Knowledge and reality (18S5); 
Logic of the morphologie of knowledge (1888); 
Essentials of logic (1895); Psychologie of the 
morál self (1897); Prineiples of individuality 
(1911); Whatreligionis(1920).B.forditotta Hegelt 
és Lotzét angolra. 

Bosányneprőd (Bosan Neporadza), Trencsén 
vm., (Tr. Cs.-Szl.) 
*Bosch, 1. Kari, német kémikus, szül. Kölnben 

1874 aug. 27. A Badische Anilin- és Sodafabrik 
vállalatba lépvén, 1914. annak helyettes igaz
gatója lett, 1919 óta mint elnökigazgató vezeti 
a világ e legnagyobb kémiai gyárát. Technikai 
újításaival nagy érdemeket szerzett. 

*2. B., Bobért, német technikus, szül. Albeck-
ben (Ulm mellett) 1861 szept. 23.1886-ban Stutt
gartban mechanikai műhelyt állított fel, amely
ből a R. B. rt. (Stuttgart- Cannstatt) automobil
alkatrészek gyára fejlődött. 

Boscoreale, olasz város, (1921) 13,252 lak. 
BoscoTre-Case, olasz község, (I9ü) 11,307 

lakossal. 
Boselli, Paolo, olasz államférfi, több ízben 

miniszter és 1916—17. miniszterelnök volt. 
Bosnyák Zoltán (felsöpatáki), író, 1917. cím

zetes, 1918. valóságos államtitkár lett. A forra
dalom ntán nyugalomba vonult. 

Bosoród (Bosorod), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Boss, Lewis*amerikai csillagász, szül. Provi-

denceban (Rhode Island) 1846 okt. 26., megh. 
Albanyban 1912 okt. 5. Kiadója volt 1909-től az 
Astronomical Journalnak. Főműve: Preliminary 
generál catalogue of 6188 stars (1910). 

*Bossdorf, Hermann, plattdeutsch drámaíró, 
szül. Wiesenburgban 1877 okt. 29., megh. Ham
burgban 1921 szept. 24. Müvei: De Fáhrkrog 
(1918); Bahnmeester Dod (1919); Kramer Kray 
(1921). 

*Bosselt, Rudolf, német szobrász és éremvéső, 
szül. Perlebergben 1871 jún. 29. Előbb Darm-
stadtban, majd a düsseldorfi iparművészeti isko
lán tanított, 1911—-24-ig a magdeburgi iparmű
vészeti iskola igazgatója volt. Irodalmi müve: 
Die Kunst der Medaille (1908). 

•Bosshart, Jákob, svájci író, szül. Embrach-
ban 1862 aug. 7., megh. Clavadelban 1924 
febr. 18. Kiválóak elbeszélései. Önállóan meg
jelent kötetei: lm Nebel (1898); Das Bergdorf 
(1900); Die Barettlitochter (1901); Durch Schmer-
zen empor (1903); Früh vollendet (1910); Erd-
sehollen (1913); Irrlichter (1917); Opfer (1920). 
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Bossi, Enrico, olasz zeneszerző és orgona
művész, megh. 1925 februárban Amerikából 
Európába való utazása közben. 

Bosta, kisk. Baranya vm., (1920) 282 lak. 
Boston, 1. angol város, (1921) 16,102 lak. — 

2. B., Massaehusetts északamerikai állam fő
városa, (1920) 748,060 lak. 

Bosznay István, festő, 1915. és 1923. a Mű
csarnokban kiállított tájképeire aranyérmet 
kapott. 

Bosznia (1. III. köt.), 1919 óta Hercegovinával 
együtt a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz tar
tozik, ter. 51,199 km*, (192*) 1.931,800 lak., ebből 
szerb-horvát anyanyelvű 1.813,298. 1914 jún. 28. 
Szarajevóban lőtték le a szerb összeesküvők 
Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét; ez ese
mény volt a világháború kiinduló pontja. 1914 
aug.-ban B. egy részébe szerb csapatok törtek 
be, de még az •év őszén kiszorították őket. Az 
összeomlás után 1918 nov.-ben megszállták a 
szerb csapatok, 1919. a Szerb-Horvát-Szlovén 
királyság része lett és tartományi önállóságát 
elvesztette. 

Bot, kisk. Fejér vm., (1920) 547 lak. 
Bóta, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 699 lak. 
Botbüntetés (1. III. köt.), Magyarországon 

újabban egy évig hatályban volt. Az 1920. 
XXIV. t.-c. alapján, a vagyon, az erkölcsiség és a 
személyiség ellen elkövetett bizonyos bűncselek
mények miatt a férfi elitéltet 10—25 ütésre 
(fiatalkorút 5—25-re) lehetett Ítélni, különösen, 
ha a biróság úgy találta, hogy az elitélt meg
átalkodottságára, durva erőszakosságára, mér
téktelen nyerészkedési vágyára, vagy lelketlen 
érzéketlenségére tekintettel a büntetés célját a 
rendes büntetés alkalmazásával vele szemben 
nem lehet elérni. Ez a törvény csak igen ritkán 
került alkalmazásra és hatálya 1921 szept. 29-én 
megszűnt. Újabb időben gyakorlatban volt még a 
B. Dániában is, ahol az 1905 ápr. 1-iki törvény 
hozta be 18—55 éves férfiakra, erőszakos vagy 
fajtalanságból származó bűntettek miatt. Ez a 
törvény 1911 ápr; 1-én hatályát vesztette. Angliá
ban a korbácsolást alkalmazzák az 1863. évi 
törvény értelmében rablókra, az 1912. évi Crimi-
nal Law Amendment Act alapján pedig leány
kereskedőkre. Az Északamerikai Egyesült-Álla
mok Delaware államában több súlyos bűn
cselekmény büntetése a whipping (korbácsolás). 
Fegyelmi büntetésként a letartóztatási intézetek
ben az elitéltekre több államban alkalmazzák a 
B.-t, Poroszországban is gyakorlatban volt 1918 
deo. 19-ig. 

*Botelho, Ábel Acacio de Almeida, portugál 
regényíró, szül. Toboadóban 1854 szept. ' 23., 
megh. Buenos-Airesben 1917 ápr. 24. Nagy sikert 
ért el O Barao de Lavos 5 kötetes regényciklu
sával (az 5-ik Prospera Fortuna 1911); más ne
vezetesebb müve : Idüio triste (1914). 

*Botez, Demostene, román költő, szül. 1893. 
Költészetét a haláltól és az ismeretlentől való 
félelem jellemzi. Kötetei: Müntii (Hegyek 1918); 
Floarca pemantülüi (A föld virága 1920); Poves-
tea omülai (Az ember meséje 1923). 

Botfa, kisk. Zala vm., (1920) 835 lak. 

Botfalu (Bod), Brassó vm. (Tr. R.) 
Botfalva (Botfáivá), üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Botfej (Botfeiu), Bihar vm. (Tr. E.) 
Botha, Lonis, búr tábornok, megh. Pretoriá

ban 1919 aug. 28. 1914-ben a délafrikai had
seregnek főparancsnoka volt Német-Nyugat-
Afrika ellen. 1918-ban a republikánus mozgalom 
ellen harcolt; 1919. részt vett a békekonferencián. 

*3othár, 1. Dániel, filológus, szül. Beszterce
bányán 1856 ápr. 2. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Bécsben végezte, főként klasszi
kus és szláv nyelvészettel foglalkozott. Fehér
templomban, Újvidéken, Felsőlövőn és Sopron
ban tanárkodott, utóbbi helyen a líceumi nagy
könyvtár őre és a dunántúli ev. egyházkerület 
levéltárosa volt. 1923-ban a pécsi egyetem ev. 
teológiai fakultásának szláv lektora lett. Művei: 
Az elemző-kérdező tan-alak Sokratesnél (Felső
lövői Ért. ,1886); Svetozár Vajansky, slov. 
knizevnik (Újvidék 1886); Pavle Ország-Hviezdo-
slav, slov. pesnik (u. o. 1886); Zur Reform des 
gramm. Unterrichts (Felsőlövői Ért. 1888); 
Egynéhány szó a philológiai tanításról (Soproni 
lic. ért., 1900); Aus einem altén Stammbuch. 
Zur Erinnerung an Schillers akad. Antrittsrede 
(Leipzig 1910). 

*2. B. Dániel, B. 1. fia, szül. Felsőlövőn 1889 
okt. 22., hősi halált halt a Korzsolahegyen 1915 
máj. 20. Az egyetemet Budapesten és "Berlinben 
végezte. Értekezései: Cassai András (Irod.-tört. 
Közi. 21. óvf.); Magyar orvosi kézirat 1683-ból 
(Magy. Nyelvőr 40. évf.); A magyar nemzeti 
Igazgatóság történetéhez (Magy. Figyelő, 1. évf.) ; 
Lethenyei István (Pozsony 1912); Ein gereim-
ter Dialóg wider den Gregorianischen Kalender 
vom Jahre 1584 (Berlin 1913). 

Botháza (Bodhaza), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Bothmer, Félix, gróf, bajor tábornok, szül. 

Münchenben 1852 dec. 10. A világháborúban 
1914. a 2. bajor tartaléksereget vezette, 1915. a 
Galíciában működő német déli hadsereg parancs
noka volt, 1918. Lotharingiában a 19. német had
sereg főparancsnoka, ugyanakkor vezérezredes 
lett. 

Botos (Botos), Torontál vm. (SzHSzl.) 
Botosaní, román város, (1920) 33,000 lak. 
Botpalád, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 914 lak. 
Bt>trkgy(Bótrágy), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Botrel, Théodore, francia nópköltő, újabb 

művei: Les alouettes (1910); Les ehansons de 
route (1915). 

*Bottlik, 1. István báró, politikus, szül. Tibold-
darócon 1879. Egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte. 1901-ben a mezőkeresztesi kerület 
függetlenségi programmal orsz. képviselőnek vá
lasztotta. 1917-ben az Esterházy-kormányban 
földmívelésügyi államtitkár lett, állását a We-
kerle-kormányban is megtartotta, ugyanez idő
ben bárói méltóságot nyert. 1920-ban Mezőköves
den nemzetgyűlési képviselőnek választották. Az 
1926-iki választáson újra képviselői mandátumot 
nyert. 

*2. B. József, politikus, szül. Budapesten 1873. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezvén, 
élénk részt vett az ifjúsági életben s az Országos 
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Diákszövetségnek is elnöke volt. Egyúttal hírlap
írással is foglalkozott. 1897-ben közigazgatási 
pályára lépett. Borsod vármegyében aljegyző, 
majd főszolgabíró, 1914. vármegyei főjegyző lett. 
1917-ben Borsod vármegye főispánjának nevez
ték ki. A proletárdiktatúra alatt letartóztatták, 
a diktatúra bukása után Borsod vármegye kor
mánybiztosa lett. 1920-ban nemzetgyűlési kép
viselőnek választották a mezőcsáti, 1922. a régi 
kerületéből kiszakított új mezőkeresztesi kerü
letben. A nemzetgyűlésnek alelnöke volt. Az 
1926-iki képviselőválasztáson újra megválasztot
ták. Borsod vármegyében nevezetes tevékenysé
get fejtett ki a gazdasági szövetkezeti ügy terén. 
*Botto, 1. Gyula, tót kulturhisztorikus, szül. 

Hrussón (Gömör vm.) 1846. A Felvidék elszakí
tása után gimnáziumi igazgató lett Nagyrőcón. 
Irt történelmi tanulmányokat (Trencséni Csák 
Mátééskora; Zápolya János: Rákóczy György; 
Husitizmus és a reformáció Magyarországban), 
monográfiákat Záborsky Jónás tót hisztorikusról 
és Hodza Mihályról és megírta a tót nemzetiségi 
mozgalmak történetét Slovaci címen (Turócszent-
márton, I—II. 1906, 1910). 
*2. B: János, tót költő, szül. Lukovistyén (Gö

mör vm.) 1878. Szimbolista, dekadens lírikus. Két 
kötete: Nox et solitudo (1909); Verse (1912). írói 
álneve: Iván Krasko. 

Bottornya (Podturen), Zala, vm. (Tr. SzHSz.) 
Bottrop, város Vesztfáliában, (I9i9) 72,139 

lakossal. 
Bottyánfalva (Botinesti), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. E.) 
Botyka, kisk. Baranya vm., (1920) 430 lak. 

*Bouehard (ejtsd: trasár), Charles Jaques, francia 
orvos, szül. Montier-en-Derban (Haute-.Marne) 1837 
szept. 26., megh. Lepuben 1915 okt. 28. A párisi 
orvosi fakultás, az Aeadémíe de Médicine és az 
Acadómie des Sciences elnöke volt. Főműve: 
Lecons sur les maladies par ralentissement de la 
nutrition. 
*Bouché (ejtsd: búsé), Kari de, üvegfestő, szül. 

Münchenben 1845 júl. 16., megh.u. o. 1920 márc. 2. 
Eredetileg tájképfestő volt, később üvegfestőmü-
helyt rendezett be Münchenben, számos ablakképet 
tervezett németországi templomok részére. 
*Bouché-Leclerq (ejtsd: busé-iökier), Auguste, 

francia történettudós, szül. Francióresben 1842 
júl. 30., megh.Nogent-sur-Marneban 1923. A pá
risi egyetem tanára volt. Művei: Les pontifes de 
l'ancienne Eome (1871); Giacomo Leopardi, sa 
vie, ses oeuvres (1874); Histoire de la divination 
dans l'antiquité (1879—82); Manuel des institu-
tionsromaines(1886); L'astrologiegrecque(1899); 
Lecons d'histoire grecque (1900); Histoire des La-
gides (4 köt., 1903—7); Lecons d'histoire romains 
(1909). 

Bouches-du-Rhone, francia département, ter. 
5262 km», (1921) 841,996 lak. 

Bouchor (ejtsd: irasor), Maurice, francia költő, 
misztériumainak gyűjteménye: Mystéres bibliques 
et chrétiens (1920); az iskolák használatára kiadott 
régi népdalok gyűjteménye: Chants populaires 
pour les écoles (3 rósz, 1895—1909). 
*Boucicault (ejted: buszikó), Dión, ír színész és 

drámaíró, szül. Dublinban 1820 dec. 26., megh. 

New Yorkban 1890 szept. 15. Kb. 150 szinpadi 
munkát irt, főként vígjátékokat, amelyeknek a 
maguk idejében igen nagy hatásuk volt. Leg
híresebbek : London Assuranee ; Colleen Bawn ; 
Arrahna-Vogue ; The Shanghraun stb. 

*Boudier-Bakker, Ina, németalföldi írónő, 
szül. Amsterdamban 1875 ápr. 15. Regénvei: 
Het beloofde Land (1903); Armoede (1909); 
novellái és drámája: Het hoogste Recht (1906) 
igen népszerűek. 

Bougie, algériai város, (1921) 19,440 lak. 
*Bouhélier (ejtsd.- buéiié), Saint-Georges de, igazi 

nevén Stéphane G. de B.-Lepelletier, francia iró, 
szül. Rueilben (Paris mellett) 1876 máj. 29. 1896. 
Bcole naturiste c. új irodalmi irányt teremtett, 
amely a szimbolizmussal ellentétben visszatérést 
jelentett a naturalizmushoz. Kritikai munkákat 
és lírai gyűjteményeket adott ki, utóbbiak közül 
kiválik: Les chantes de la vie ardente (1902). 
Több regényt is í r t : La tragédie du nouveau 
Christ (1901); La vie d'une femme (1919) és drá
mákat, pl. Le carnaval des enfants (1910). 

*Boukay (ejtsd.- búké), Maurice, igazi nevén M. 
Couyba, francia költő, szül. Dampierre-sur-Saőne-
ban 1866. Népies dalgyűjteményeket adott ki: 
Chansons d'amour (1893); Nouvelles chansons 
(1895); Chansons rouges (1904); Les chansons du 
peuple(1906) stb. Rövid ideig keresk. minisztervolt 

*Boulanger (ejtsd: buianzsé), Bodolphe, francia 
festő, szül. Parisban 1824 ápr. 25., megh. u. o. 
1888 szept. 22. Delaroche tanítványa volt, majd 
Rómában, tanult és a keleti és antik genret művelte. 
A párisi Opera nagy tánctermét fal- ós mennyezet
festményei díszítik. 

Boulder, város Colorado északamerikai állam
ban, (1920) 11,006 lak. 

*Boule (ejtsd: búi), Pierre Marcelin, francia geo
lógus, szül. Montsaloyban 1861 jan. 1. A Museum 
nationale d'histoire naturelle-en a paleontológia 
tanára; több külföldi tudományos testület tiszte
letbeli tagja. Főbb művei: Essai de paléontologie 
stratigraphiques de l'homme (1888); Matériaux 
pour l'histoire des temps quatérnaires (1888— 
1892); Le massif central de la Francé (1895); 
Le canal miocéné (1895); Les volcans de la 
Francé centrale (1900); Géologie et paléontologie 
de Madagasear (1901); L'origine des aérolithes 
(1905); L'age des derniérs volcans de la Francé 
(1906); Les grottos de Grimaldi (1906—19); Les 
hommes fossiles (1923). 

*Boulenger (ejtsd: baiaüzsé), 1. Jacques, francia 
író, szül. 1876. A dandyzmus korával foglalkozó 
müvei: Les dandys; Marceline Desbordes-Val-
more. Nagy munkát írt a francia XVII. sz.-ról. 
Főműve: Romans de la Table ronde (1922—23). 

*2. B., Marcél, francia író, szül. Parisban 1873. 
Eredetileg történetíró, aki a francia történelem 
társadalmairól éles iróniával fest színes és érde
kes portrékat. Híres két történeti regénye: Le 
paie du roi; Le vicomte. 

Boulognesur-Mer, francia város, (1921) 55,336 
lakossal. 

Boulogne-sur-Seine, francia város, (1931) 
68,008 lak. 

*Bourdeau (ejtsd: burdó), Jean, francia író, szül. 
Limogesban 1848. Munkái: Les mémoires d'Henri 
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Heine (1884); Le soeialisine allemand et le nihi-
lisme russe (1892); La Rochefoucauld (1895); 
L'évolutiondusocialisine(1901); Lesruaitresde la 
pensée contemporaine (1904); Socialiste et sociolo-
gues (1905); Pragmatisnie et modernisme (1908). 

*Bovrdet (ejtsi-.bmAé),Edouard, franciairo, szül. 
1881. Drámái merész problémáikkal ós hatásos 
felépítésükkel nagy feltűnést keltettek: Rubicon 
(vígj., 1910); Cage ouverte (1912); L'lieure de Ber-
ger(1922); L'homme enchainó (1923); La prison-
niére. Utóbbinak, amely egy homoszexuális nő 
tragédiája, budapesti előadásait a rendőrség betil
totta. A leláncolt ember c. színmüvét a Vígszín
ház mutatta be 1924., a Szerelem órája címűt a 
Nemzeti Színház 1926 (ford. Heltai Jenő). 

Bourg-en Bresse, francia város, (1921) 20,191 
lakossal. 

Bourgeois (ejtsd: burzsoá), 1. Emilé, francia 
történetíró, újabb művei: Les sources de l'histoire 
de Francé au XVII. sióele (1913); Les origines et 
la responsabilité de la grandé guerre (1923). 

2. B., Léon, francia politikus, megh. Chateau 
d'Ogerban 1925 szept. 29. 1912-ben Poincaré 
kabinetjében népjóléti, 1914. Ribot kabinetjében 
külügyminiszter lett. 1919-ben elnöke volt a 
népszövetségi tanácsnak, 1920. a szenátus elnöke. 
Ugyanez évben a Nobel-békedíjat kapta. 

3. B., Róbert, francia tudós és tábornok, szül. 
Sainte-Marie-aux-Minesben (Haut-Rhin) 1857. A 
katonai földrajzi intézet feje, az Académie des 
Sciences tagja. Értékes geodéziai munkálatokat 
folytat. 

Bourges, francia város, (1921) 45,942 lak. 
Bourges (ejtsd: burzs), Élémir, francia író, megh. 

Parisban 1925 nov. 13. 
Bourget, Paul, francia író, újabb művei: La 

dame qui a perdu son peintre (1910); Drames de 
famille (1910, novellagyüjtemények); La Barri-
cade (1910); Le Tribun (1911, drámák); La Crise 
(1912); L'envers du Deeor (1912); Le démon de 
midi (regény, 1914); Lazanne (regény, 1917); 
Nemesis (reg., 1918); Laurence Albani (reg., 
1919); Un drame dans le monde (reg., 1921); La 
Geole (regény, 1923); Oeuvres complétes 1899— 
1913 (8 köt.). Magyar fordításban újabban meg
jelentek: A hazugság (ford. Benedek Marcell, 
1916); Szemközt a halállal (ford. Trugly Marerit, 
1918); A tanítvány (ford. Zolnai Béla, 191*9); 
Pia. Uti emlék (ford. Hajdú Béla, 1921); Nagy
világi dáma (ford. Kállay Miklós, 1922); A négyek 
regénye (írta B., D'Houville Gerard, Duvenisis 
Henri, Benőit Pierre, ford. Kállay Miklós, 
Kosztolányi Dezső, Lányi Viktor, Sz. Bálint 
Aranka, 1924); Állomásról-állomásra (ford. 
Mátrai Rudolf, 1925); Merengő szív nem tudja 
hova visz útja (ford. Kendeffy Katinka, 1925). 

Bournemouth, angol város, (1922) 81,500 lak. 
*Bourseul (ejtsd: bnrszői), Charles, francia termé

szettudós, szül. Brüsszelben 1829., megh. Saint-
Serében (Lot dép.) 1912 nov. 23. Távirótiszt, majd 
igazgató lett; 1877. az Académie des sciences tag
jául választotta. Számos tanulmányt és cikket irt, 
főképen az elektromosság és elektrotechnika köré
ből. Nevezetes arról, hogy ő a telefon elméleti fel
találója. Már 1854. kifejtette az Illustration folyó
iratban, hogy az emberi hang rezgése az elektro

mosságtól mozgatott lemezről átvihető egy távo
labb levő lemezre, amely rezgésével visszaadja 
az emberi beszédet; de gyakorlati kisérletezésre-
nem adtak neki alkalmat, mert a tudományos
körök lehetetlennek mondták és azt tanácsolták,, 
foglalkozzék okosabb dolgokkal. Csak Bell és-
Bdison föllépése után adtak neki elégtételt, aka
démikusnak választották meg. 

Bouscat, Le. város Gironde francia űóp.-ban,. 
(192D 12,102 lak. 

Bousset, Wilhelm, német prot. teológus, megh. 
Giessenben, ahol 1916 óta egyetemi tanár volt, 
1920 márc. 8. 

BŰUSSU (Boussu-lez-Ments), belgiumi város^ 
(1922) 11,833 lak. 
*Boutet (ejtsd: buté), 1. Frédéric, francia iró, szül. 

1874. A fantasztikumot és borzalmakat kedvelő' 
regényei és elbeszélései igen elterjedtek. Közülök 
néhány magyar fordításban is megjelent: Halott
ország (ford. Fodor Gyula, 1918); A vadember 
(ford. ifj. Bókay János, é. n. és 19:;3). 

*2. B. Henri,^ francia festő, szül. 1851., megh.. 
Parisban 1919 jún. 11. Keleti ós párisi képei ked
veltek voltak. 

Boutet de Monvel, Mauriee, francia festő, 
megh. Parisban 1913 márc. 16. 

Boutroux (ejtsd :batru), Émile, francia filozófus, 
a Magyar Tud. Akadémia kültagja, megh. Paris
ban 1921 nov. 22. Magyarul megjelent munkái: 
A természettörvény fogalma a jelenkor tudomá
nyában és filozófiájában (ford. Fogarasi Béla. 
1913); Tudomány és vallás a jelenkor filozófiájá
ban (ford. u. a. 1914).' 

Boutwell, George Sewall, északamerikai po
litikus, megh. Grotonban (Massachusetts) 1905. 
*Boveri, Theodor, német zoológus, szül. Bam-

bergben 1862 okt. 12., megh. Würzburgban 1915 
okt. 15. Az összehasonlító bonctan tanára volt 
Würzburgban. Fő művei: Zellenstudien (1887— 
1907,6 füz.); Das Problem der Befruchtung(1901). 
*Boverie (ejtsd: bovrt), Eugéne Jean, francia, 

szobrász, szül. Parisban 1869. O mintázta Camille 
Desmoulins, Baudin stb. szobrait. 

*Bowley (ejtsd- bauii), Arthur Lyon, angol nem-
zetgazdász, szül. 1869 nov. 6. A londoni egyetem 
tanára. Főbb munkái: Englands foreign trade in, 
the 19. century (1905); Wages in the United King-
dom in the 19. century (1900); Elements of statis-
tics (1907); National progress in wealth and trade 
(1904); An elementary manuál of statistics (1910). 

Boxhagen-Rummelsburg, előbb önálló község 
Berlin szomszédságában, most Berlin-Lichten-
berg egy része. 

Boyacá, departamento Colombiában, területe-
42,360 km2, (i9is) 657,167 lak., É.-on Venezuelá
val határos. 

Boy-Ed, Ida, németirónő, újabb müvei: Hardy 
v. Anebergs Leidensgang (1912); Eine Frau wie 
du(1913); Stille Helden (1914); Charlotte von 
Kalb (1912); Vor der Ehe (1914); Das Martyriuim 
der Charlotte von Stein (1916); Die Opferschale 
(1921); Frau von Stael (1922); Glam (1924); Das 
Eine (1925). 
*Boy-scout (ang.) a. m. cserkész. 
Boysleve (ejtsd- boáiév), Bené (voltaképen Renó 

Tardiveau), francia író. megh. Parisban 1925 jan. 
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14. 1918-ban a francia akadémia tagja lett; íijabb 
művei: Madeleine, jeune femine (1912); Nymphes 
dansantaveedes,satyres(1920); Dangereux jeune 
homme (1920); Élise (1921); Carrosse aux deux 
lézards verts (1921); Ah! Plaisez-moi (1922); 
Nouvelles Lecons d'amour dana un parc (1924); 
Souvenirs d'un jardin détruit (1924). 

Bóz (Boz), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bozen (ol. Bólzano), tiroli város, (1921) 14,687 

lak. 1918 nov. 6. megszálltak az olaszok ; most 
Olaszországhoz tartozik. 

Bózes (Bozes), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bozók (Bozovik), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bozókalsók (Dolny a Horny Jalsovík), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bozókszabadi (Bozók Lehőtka), Zólyom vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Bozóky (pilismaróti), 1. Alajos, jogtudós, 

inegh. 1919 dee. 7. 
2. B.Endre, tanár, címzetes tankerületi fő

igazgató, niegh. Budapesten 1925 márc. 7. Újabb 
munkája: A világháború tanulságainak felhasz
nálása mennyiség-természettani tanításunkban 
(1917). 
*3. B. Ferenc, egyetemi tanár, szül. Nagy-

Váradon 1886. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten, Lipcsében és Heidelbergben végezte. 
1914-ben a nagyváradi jogakadémia tanára lett, 
1921. a budapesti egyetemen magántanári képe
sítést nyert, 1922. kinevezték a debreceni egye
temre rendes tanárnak. Fő müvei: A hitelbizto
sítás (1913); Fejezetek a statisztika elméletéből 
(1917); Társadalmi és gazdasági-politika (1923). 
*i.B. Géza, jogtudós, szül. Nagy-Váradon 1875 

júl. 23. Egyetemi tanulmányait Budapesten befe
jezvén, több külföldi egyetemen hallgatott előadá
sokat. 1900-ban az egri, 1910. a pécsi joglieeum, 
1912. apozsonyi jogakadémia tanára lett, 1914. ki
nevezték a pozsonyi (ma pécsi) Erzsébet-egyetem 
rendes tanárának. Főbb müvei: A bizományi 
ügylet (Nagy-Várad 1905); A korlátolt felelős
ségű, társaság a külföldi és de lege ferenda a 
magyar jogban (Pozsony 1914); Magyar váltó
jog, különös tekintettel a hágai nemzetközi váltó
jogi egyezményre (2 köt, Pécs 1926). 

Bozósd (Bodesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Bozoviciu = Bozovics. 
Bozovics (Bozoviciu), Krassó-Szörény vm., 

(1920) 3557 lak. (Tr. R.) 
Bozsaj (Bogéin), Bihar vm. (Tr. R.) 
Bozsok, nagyk. Vas vm., (1920) 721 lak. 
Bozsor (Bujor), Krassó-Szörény vármegye. 

(Tr. R.) 
Bozzai, kisk. Vas vm., (1920) 332 lak. 

*Bozzay Margit, családi nevén Horváth, írónő, 
szül. Kemenesszentpéteren 1894 jan. 3-án. Előbb 
vidéki lapokban jelentek meg cikkei, költeményei 
és elbeszélései; 1924. Budapestre költözött, szá
mos elbeszélése ós cikke jelent meg a Budapesti 
Hirlap, Nemzeti Újság, Képes Krónika stb. lapok
ban. 1920-ban Szombathelyen Ősz Ivánnal együtt 
szerkesztette Tavaszi könyv címen a vasvár
megyei költők almanachját. 

Bő, kisk. Sopron vm., (1920) 1219 lak. 
Böckel. Ottó. német antiszemita agitátor, megh. 

Michendorfban 1923 szept. 17. 

Böckh Hugó (nagysúri), nyűg. pénzügymi
nisztériumi helyettes államtitkár, 1910., amikor 
Lóczy Lajos és Papp Károly geológusok a nagy-
sármási és kissármási nagyszerű gázkutakat fel
fedezték, átvette az Erdélyi medence gázkuta
tásait. Erről szóló muukája: Az Erdélyi Me
dence földigázt tartalmazó antiklinálisairól 
(1913, 2 köt). Majd az egbellvidéki petróleum-
terület kutatását végezte ós erről a Bányászati 
Lapok 1917 máj. l.-i számában: Brachianiikli-
nálisok kimutatása torziós mérleggel c. közle
ményt írt. 1920-ban az Alföld és Dunántúl petro-
leumkutatásait vezette, azonban ezideig petró
leumot nem találtak. A Magyar Tud. Akadémia 
1915. levelező tagjává választotta. 1923-ban egy 
angol vállalat megbízásából Perzsiába utazott 
petroleumkutatások végzésére. 

Böckingen, wiirttembergi község, (1919) 11,044 
lakossal. 

Bőd (Beud), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Böde, kisk. Zala vm., (1920) 508 lak. 
Bödeháza, kisk. Zala vm., (1920) 264 lak. 
Bödön (Bidin), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.> 
Böfalu (Dőlné a Horné Behynce), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szi.) 
Bögellő (Bögellö), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bögölypatony (Bögöl paton), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Bögöt, kisk. Vas vm., (1920) 409 lak. 
Bögöte, kisk. Vas vm., (1920) 726 lak. 
Bögöz (Mugeni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Böhle, Fritz, német festő, megh. Majna-Frank

furtban 1916 okt. 20. 
*Böhler, Albert, német nagyiparos, szül. Majna-

Frankfurtban 1845 aug. 20., megh. Bécsben 1899 
okt. 19. A róla nevezett szerszámacél (Böhler-
acél) feltalálója. 

*Böhm Vilmos, a proletárdiktatúra egyik vezér-
embere, szül. Budapesten 1880 jan. 6. Műszerész 
volt. A szocialista munkásmozgalomban már kora 
ifjúsága óta tevékeny részt vett. A munkáskérdés 
gazdasági vonatkozásainak alapos ismerője. A 
Károlyi-kormányban hadügyi államtitkár, a le
szerelési tanács elnöke, a Berinkey-kormányban 
hadügyminiszter volt. A Forradalmi Kormányzó
tanács megalakulásakor szocializáló, később had
ügyi népbiztos, majd a vörös hadsereg főparancs
noka lett (1. Vörös háború, XX köt.). A diktatúra 
utolsó hónapjában a tanácskormány bécsi követe 
volt. Ott is maradt és egy kereskedelmi árú
ház osztályvezetője lett. Munkái: Kenyeret és 
munkát (1913); Magyar szociálpolitika (1918); 
Amunkások és a termelés(1918); A háborús kor
szakok bűnei (1918). Megírta élményeit Két for
radalom tüzében c. munkában (Bécs 1923). 

*Böhm, Hans, német lírai költő, szül. Kölnben 
1876 ápr. 18. Müvei: Gedichte (1906); Neue 
Gedichte (1921); fordított portugál szonetteket. 

Böhm-Bawerk, Eugen, osztrák államférfi 
és nemzetgazda, megh. Bécsben 1914 aug. 28. 
Összegyűjtött iratait kiadta F. X. Weiss, Gesam-
melte Schriften c. alatt (1924). 

*Böhm-Ermolli Eduárd báró, osztrák-magyar 
tábornagy, szül. Anconában 1856. Az 1914—18-iki 
világháborúban a krakkói hadtest éléről a Szerbia 
ellen felvonult 2. osztrák-magyar hadsereg ve-
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zérévé tették. A balkáni hadszíntérről azonban 
hadseregével együtt hamarosan Galíciába ren
delték, ahol résztvett a lembergi csatákban. 
Ezután hadseregével Nyugat-Lengyelországba 
kellett mennie, ahol a Hindenburg vezette német, 
valamint a Dankl parancsnoksága alá helyezett 
1. osztrák-magyar hadsereggel egylitt a közép
ponti hatalmaknak az oroszok elleni összes tá
madó hadműveleteiben résztvett. A gorlicei át
töréshez hadserege élén a Kárpátokba került, 
ahonnan azután előtörve, 1915 jún. 22. fölszaba
dította az orosz invázió alól Leinberg városát. 
A világháború későbbi folyamán Galíciában ma
radt hadserege élén, amellyel a breszt-litovszki 
béke megkötéséig helyt állott az oroszok összes tá
madásaival szemben. 1918-ban tábornaggyá lett, 
majd az Ukrajnát megszállott osztrák-magyar 
fegyveres erő főparancsnokságát bízták reá. 

BÖhmert, Kari Viktor, német nemzetgazda, 
megh. Drezdában 1918 febr. 12. 

Böhmisch-Leipa, város Csehországban, (1921) 
11,720 lak. 

Böhönye, nagyk. Somogy vm., (1920) 3092 lak. 
*Böhtlingk, Arthur, német történetíró, szül. 

Szent-Pétervárott 1849 máj. 31. Karlsruheban 
tanár volt. Müvei: Die hollandische Revolution 
und der deutsche Fürstenbund (1874); Napóleon 
Bonaparte und der Eastatter Gesandtenmord 
(1883); Kari Priedrich Nebenius (1899); Bis
marck als Nationalökonom (1908). 

*Böjtfű fD8v.), 1. Nasturtium. (XIV. köt.) 
Böke Gyula, fülorvos, megh. Budapesten 1918 

máre. 5. 
Bökény (Buchin), Krassó-Szörény vmegye. 

{Tr. R.) 
Böki (Habzany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bököny, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 2612 lak. 
Bölcske, nagyk. Tolna vm., (1920) 4326 lak. 
Bölcsős (Kolibábovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bölön (Belini), Háromszék vm. (Tr. R.) 

*Bölöni György, író és hírlapíró, szül. 1882. 
Értékes műtörténeti és kritikai munkásságot fej
tett ki, főműve: Új magyar művészet. Számos 
külföldi munkát, Francé, Maeterlinck és mások 
műveit fordította magyarra. 

Bölsche, Wilhelm, német író és természete 
tudós, munkái a III. köt.-ben felsoroltakon kívül: 
Abstammung des Menschen (1904); Auf dem 
Menschenstern (1908); Stunden ím Ali (1909); Der 
Mensoh der Vorzeit (1. köt. 1909, 2. köt. 1911); 
Komét und Weltuntergang (1910); Liebesroman 
des Hirsches (1911); Pestlánder und Meere ím 
Wechsel der Zeiten (1913); Tierwanderungen 
der Urwelt (1914); Von "Wundern und Tieren 
(1915); Der Mensch der Zukunft (1915); Die 
deutsche Landschaft in Vergangenheit und Ge-
genwart (1916); Der Stammbaum der Insekten 
(1916); Schutz- und Trutzbündnisse in der Natúr 
(1917); Stirb und Werde (1918); Eiszeit und 
Klimawechsel (1919); Aus Urtagen der Tierwelt 
(1922); Tierseele und Menschenseele (1924); Der 
singende Baum (1924). Magyar fordításban újah-
ban megjelentek: Az élet fejlődéstörténete (ford. 
Fülöp Zsigmond, 1912); A természettudomány 
fejlődésének története (ford. Schöpflin Aladár, 

1913); A természet titkaiból (ford. Miké1} Lajos, 
1918); A jövő embere (ford. Weichhert József, 
1920); Az ősember (ford. Fülöp Zsigmond, 1921); 
Az ősvilág (ford. Fülöp Zsigmond, 1922). 

Bölzse (Belsa), Abauj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Bönnelycke, Emil, dán költő, szül. 1893. Hazá

jában az expresszionizmus megalapítója. Fő-
munkája : Gadens Legende. 

Bőnyrétalap, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 2751 lak. 
*Böök, Fridrik, svéd irodalomtörténész, egye 

temi tanár, szül. 1883. Kiváló tanulmányokat irt 
hazája irodalmának köréből: Románén och pro-
saberáttelsen i Sverige intill 1809; Sverigesmo-
derna litteratur stb. Irt útleírásokat is: Resa til! 
Frankrike; Resa till Konstantinopel (Magyar
országról is); Resa i Sverige; Resa till Jerusalem. 

Börcs, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 723 lak. 

Börcsök Andor, jogtudós, 1913. átvette az 
igazságügyminisztérium birtokrendezési és telek
könyvi osztályának vezetését. Ennek az ügy
osztálynak élén 1915. kir. ítélőtáblai bíró, 1917. 
miniszteri tanácsos lett. Az Országos Földbirtok
rendező Bíróság megszervezésekor, 1921. e bíró
ság másodelnökévé neveztetett ki; 1924. pedig 
«az igazságügyi szolgálat terén fáradhatatlan 
buzgalommal teljesített kiváló szolgálatai elis
meréséül)) a bíróságok részére megállapított VI. 
fizetési csoport jellegét kapta. Az igazságttgy-
minisztériumi szolgálata alatt számos törvény 
és rendelet megalkotásában vett részt; így tevé
keny része volt a tagosítást szabályozó, továbbá 
az ingatlanforgalmi rendeletek, a közös legelők
ről szóló, végül a földbirtok helyesebb megosz
lását szabályozó törvények előkészítésében is. 

Bördőce, kisk. Zala vm., (1920) 270 lak. 
*Börgen, Kari Nikolaus Jen/sen, német csil

lagász, szül. Schleswigben 1843 okt. 1., megh. 
Wilhelmshavenben 1909 jún. 7. A tengerészeti 
obszervatórium igazgatója volt. Részt vett az első 
német északsarki expedícióban. Csillagászati ér
tekezéseket írt. 

Bőrönd, kisk. Zala vm., (1920) 366 lak. 
•Börtsök Samu, festő, szül. Tápiószelén 1881 

márc. 15. Nagybányán tanult, tájképeit 1907 óta 
állítja ki a Műcsarnok tárlatain. 

Börvakondok, 1. Vándorló lárva. (XVIII. köt.) 
Börvely (Berveni), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Börvény (Egeriste), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Börzény (Barza), Krassó-Szörény vármegye. 

(Tr. R.) 
Börzönce, kisk. Zala vm., (1920) 312 lak. 
Börzsöny, kisk. Tolna vm., (1920) 439 lak. 
Bős (Bös), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bősárkány, kisk. Sopron vm., (1920) 2022 lak. 

•Bösendorfer, Ludwig, zongoragyáros, szül. 
1835., megh. Bécsben 1919 május havában. 

Bősháza (Biu§a), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Bösövóny (növi), 1. Oenanthe. (XIV. köt.) 
Bőszénf a, kisk. Somogy vm., (1920) 859 lak. 

•Böszörmény Zoltán, író, szül. Zsidón 1893. 
A budapesti egyetem jogi fakultását elvégez
vén, újságíró lett. Nagyszámú verset ós novellát 
írt. Önálló müvei: Uj énekek (1913); Üzen 
lelkem fehér fénnyel (1914); Magyar gyász 
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(1915); Világossal) (1915); A halál elébe (1916); 
Az élet énekei (191ö). 
•Bötticher, Hermanii, német Író, szül. Eldin-

genbon 1887 aug. 13. Főképen drámáival vonta 
magára a ügyeimet, nevezetesen: PMedrich der 
Grosse (1917); Jeplita; Hexensabbath (1919); 
Die Liebe Gottes (1920); háborús élményeinek 
érdekes könyve: Erlebnisse ans Freiheit und 
Gefangenschaft(1919). Bgyébművei: Die Sonette 
des Zurückgekelirten; Magische Landschaften; 
Das Bild; Die aussátzige Magd (novellák). 

Bözöd (Bezid), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Bözödújíalu (Bezidul non), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
•Braaten. Oskar, norvég regényíró, szül. Krisz

tiániában 1881. A munkások és kispolgárok egy
szerű életét irja meg mély realizmussal. Fő műve: 
Kring fabr'ken. 

Brabant, 1. (Noordbrabant), Németalföld tar
tománya, (1922) 763,016 lak. 

2. B-, Belgium tartománya, (1922) 573,950 lak. 
Brabek Ferenc, cseh író, megh. Prágában 

1926 máj. 22. 
*Brace(ejtsd:t)rész),Í0»TO<7 Charles, amerikailel

kész és emberbarát, szül. Litchfieldben (Connecti
cut) 1826 jún. 19., megh. Campferben (Tirol) 1890 
aug. 11. Miután lelkész lett, úgyszólván haláláig 
emberbaráti munkásságot fejtett ki; a magyar 
szabadságharc leveretése után meg akarta köze
lebbről ismerni a magyar nemzetet, több várost 
bejárt, míg Nagyváradon az osztrák rendőrség el
fogta és az emigránsokkal való összeköttetés gya
núja miatt fogságra vetette, amelyből csak a bécsi 
amerikai ügyvivő erélyes föllépése szabadította 
meg. Magyarországi tapasztalatairól illusztrált 
könyvet írt. 1853-ban megindította Amerikában 
a nagyszabású gyermekvédelmi mozgalmat, a 
Children's Aid Society megalapításával. Christian 
Bxaminer c. folyóiratában fejtegette a gyakorlati 
kereszténységről való eszméit. 

Bracht, Éugen, német festő, megh. Darm-
stadtban 1921 nov. 16. 
*Brachvogel, Garry (családi nevén Hellmawn), 

német írónő, szül. Münchenben 1864 jún. 16. 
Számos társadalmi regényt és novellát ir t : Die 
gresse Pagode (1901); Der Abtrünnige (1907); 
Komödianten (1912); Die Könige und die Kárrner 
(1912); Die grosso Gauklerin (1915); Schwert-
Zauber(1917); Das Glück der Brde (1919); Weisses 
Gold (1923); lm weiss-blauen Land (1923). Mono
gráfiái: Katharina II. (1906); Maria Theresia 
(1911); Das Vermáchtnis der Pompadour (1921); 
Robespierre (1923). 

Brackwede, vesztfáliai község, (1919) 10,642 
lakossal. 

Bracquemond, Félix, francia festőművész, 
megh. Parisban 1914 okt. 29. 

Brad = Brád. 
Brád (Brad), Hunyad vm., (1920) 3593 lak. 

(Tr. R.) 
Bradacel (Brádáfel), Hunyad vm. (Tr. R.) 

•Bradbury (ejtsd: bredbSn), John Swanwick, sir, 
angol államférfi, szül. 1872 szept. 23. Angol kincs
tári államtitkár (pénzügyminiszter) volt 1913— 
1919-ig; róla nevezték el a háború alatt kiadott, 
nevével ellátott angol 1 fontos meg 10 shillinges 

állam jegyeket bradburie-nek. 1925 elejéig a jóvá
tételi bizottságban Anglia főképviselője volt. 

Braddock, város Pennsylvania ószakamerikai 
államban, (1920) 20,879 lak. 

Braddon, Mary Elizabeth, angol Írónő, megh. 
Richmondban 1915 febr. 4. 

Bradford, 1. angol város és grófság, (1922) 
291,300 lak. — 2. B., város Pennsylvania észak
amerikai államban, (1920) 15,625 lak. 

*Bradley (ejtsd: breaií), 1. Andrew Cecil, angol 
irodalomtörténész, szül. Liverpoolban 1851., Glas-
gowban és Oxfordban volt az irodalom tanára. 
Értékes Shakespeare-tanulinányokat írt. Főbb 
müvei: Shakespearean tragedy (1904); Oxford 
lectures on poetry (1905), stb. 
*2. B., Francis Herbert, angol filozófus, szül. 

1846., megh. 1924. Az oxfordi egyetemen ta
nult és tanított. Az empirikus iskola hive volt. 
Fő művei: Ethieal studies (1876); Principles 
oflogic(1883 és 1922); Appearance and reality 
(1893). 

*3. B., Henry, angol nyelvbúvár, szül. Man
chesterben 1845 dec. 3., megh. Oxfordban 1923 
máj. 23. Főműve az angol nyelv története: The 
making of english (1904). A New English Diction-
nary főmunkatársa volt. 

Braf, Albin, cseh politikus, megh. Rostokban, 
Prága mellett, 1912 júl. 1. 1911-ben aStürgkh-
kormányban földmívelésügyi miniszter lett. 

Braga, portugáliai város. (1920) 21,970 lak. 
Braga, Theophilo, portugál tudós, 1910—11-ig 

köztársasági elnök, megh. 1924 jan. 24. 
*Bragg (ejtsd: bregg), William Henry, sir, angol 

fizikus, szül. Westwardban (Cumberland) 1862 júl. 
2. Tanár volt Adelaideben, Leedsben, 1915-től 
Londonban. 1915-ben fiával, B. William Law-
rence-szal (szül. Adelaideben 1890 máj. 31.) meg
nyerte a fizikai Nobel-dijat. 

Brahm, Ottó, német író, megh. Berlinben 
1912 nov. 28. 

Braila, román város, (1925) 67,000 lak. 
*Brailsford (ejtsd: bréis—), Henry Noel, angol 

szocialista publicista, szül. Mirfieldben (Yorkshire) 
1873. A Balkánon működött Carnegie International 
Commissionnak 1910-12. tagja volt. Azangolmun-
káspárt egyik vezértagja. Müvei : The war of 
steel and gold (1914); Across the blockade (1919) ; 
The Russian Worker's Republic (1921). Azonkívül 
szerkeszti a The new leader c. folyóiratot és bár 
képviselői mandátumot nem vállalt, az angol 
szocialista-párt tulajdonképeni szellemi vezére. 

Braine-le-Comte, belga város, (1922) 9532 
lakossal. 

Brainerd, város Minnesota északamerikai 
államban, (1920) 9591 lak. 

Braintree, 1. angol város, (1921) 6970 lak. — 
2. B., város Massachusetts északamerikai állam
ban, (1920) 10,580 lak. 

Brake, oldenburgi város, 0919) 6,546 lak. 
Brambauer, bányaközség Vesztfáliában, (1919) 

11,084 lak. 
*Branco, Wilhelm, geológus, szül. Potsdamban 

1844 szept. 9. Tanár volt Königsbergben, Tühin-
genben, 1899—1917. Berlinben. Lotharngia és a 
Svábföld vulkános képződményeiről, a fiöldrengés 
okairól és hatásairól írt értekezéseket. 
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Brancsik Károly, zoológus, megh. Trencsónben 
1915 nov. 18. Életrajzát ós műveinek jegyzékét 
1. a Rovartani Lapok 23- kötetében (70—76. lap). 

Brandl, Alois, német angol-filológus, újabb 
művei: Coleridge und die englische Romantik 
tl886); Geschichte der altenglisehen Literatur u. 
die altenglische Volkspoesie (1892—1908); Geo-
graphie der altenglisehen Dialekte (1915); Sha
kespeare (új kiad. 1922). 

Brandenburg 1., porosz tartomány, ter. 39,037 
km2, (1919) 2.445,627 lak. - 2. B. (an derHavel), 
város B. tartományban, (1923) 57,966 lak. 

•Brandenburg, l.£WcÁ,német történetíró, újabb 
művei: Untersuchungen und Aktenstücke zur 
Geschichte der Reichsgrundung (1916); Deutsch-
lands Kriegziele (1917); 50 Jahre national-
liberale Partei 1867—1917 (1917); Die Reichs
grundung (2 k., 1923); Von Bismarck zum Welt-
krieg (1924). 
*2. B., Hans, költő és irodalomtörténetiró, szül. 

Barmenban 1885 okt. 18. Költeménykötetei: 
Jugend und Sonne (1904); Binsamkeit (1906); 
Die ewigen Stimmen (1921); regényei közül em
lítendő : Brich Westenkott (1906); színmüve: 
Gráf Gleichen (1923). 

*3. B., Martin, íestő és grafikus, szül. Posenban 
1870 márc. 8., megh. Berlinben 1919 febr. 19. 
Többnyire fantasztikus képeket festett,nimfákkal 
és koboldokkal. 

Brandes, 1. Edward, dán iró, 1913. dán pénzügy
miniszter lett. Nagy sikereket aratott irodalom
történeti műveivel: A dán színművészet; A kül
földi színművészet; Holberg és színháza. Továbbá 
színdarabjaival (Túlerő) és regényeivel (A sze
rencse káprázata). Egy látogatás c. darabját a 
budapesti Thália színpad is bemutatta (1904). 

*2. B., Friedrich, német zenész, szül. Aschers-
lebenben 1864 nov. 18. Lipcsében 1908. egyetemi 
zeneigazgató lett; 1911—1919-ig szerkesztette, a 
Neue Zeitsehrift für Musik c. folyóiratot. írt 
karokat, kritikai ismertetéseket. 

3. B., Georg, dán irodalomtörténetíró, a ni. 
kötetben felsorolt müvein kívül egyéb nevezete
sebb munkái: Kritiker og portraeter (Kritikák és 
•arcképek); Mannesker og waerker (Emberek és 
művek); Ludwig Holberg; Wolfgang Goethe 
(1915); Voltaire (1916); Armand Carrel (1911); 
Napóleon og Garibaldi (1917); C. Július Caesar 
(1918); Levned (önéletrajz). Miniatűrén e. mun
kájában Görgey-TÖl irt egy tanulmányt. Újabban 
politikával is foglalkozott és szavát mindig föl-
-emelte az elnyomott kis nemzetek védelmében. 
A háború alatt a béke érdekében folytatott pro
pagandát, amelynek kapcsán éles polémiába ke
veredett Clemenceauval. «A tragédia második 
része» (1919) c. müvét a versaillesi béke ellen írta. 
Legújabb műve, Sagnet om Jesus, Jézus létezé
sét cáfolja (1925). Magyarul megjelentek: Lord 
Beaeonsfleld (ford. HalasyAlad&r, 1910); Korok, 
emberek, írások (ford. Lengyel Géza, 1914, 
2. kiad. 1922); Anatole Francé (ford. Halász 
Gyula, 1921). 

*Brandi, Kari, német történetbúvár, szül. 
Meppenben 1868 máj. 20. Egyetemi tanár Göitin-
genben. Különösen a rcnaissance történetével fog
lalkozott. Müvei: Das Werden der Renaissance 

1 
(1910); Renaissance in Florenz und Kom (6. kiad. 
1923); Über den bildenden Wert der vaterlándi-
sehen Geschichte (1918); Einführung in die Ge-
sehichtswissenschaf t (1922). BresslauvalésTangl-
lal szerkeszti 1907-től az Archív für Urkunden-
forschung e. folyóiratot. 

Brandon, 1. város Angolországban, (1921) 18,010 
lak. — 2. B., város Manitoba kanadai kormány
zóságban, (1921) 15,359 lak. 

*Brandsch Budolf, erdélyi szász politikus, 
szül. 1872 júl. 10. Filozófiát hallgatott Marburg-
ban, Lipcsében és Kolozsvárott; a nagysinki ev. 
szász népiskola rektora, majd a nagyszebeni fiú
iskola igazgatója volt. 1910-től a magyar parla
mentben és a német publicisztikában amagyarság 
ellen dolgozott, az elszakítás óta a román Kamará
ban a német mozgalom szószólója. A nagyromá
niai német szövetség elnöke. 1922-ben kezdte a 
Deutsche politische Hefte aus Grossrumánien c. 
folyóirat kiadását. 

*Brandstetter, Hans, szobrász, szül. Michel-
bachban, Graz mellett, 1854 jan. 23., megh. Graz
ban 1925 jan. Művei közül említendő a waidhofeni 
Hamerling-emlék és a Rosegger-kúta MUrz-völgy 
bejáratánál. 

*Brándström, Elsa, a svéd Vöröskereszt dele
gáltja, B. tábornok, svéd követ leánya, szül. Szent-
Pétervárott 1888 márc. 26. A világháborúban 
és után 1915—20-ig nagy tevékenységet fejtett 
ki, gyakran élete veszélyeztetésével, az oroszor
szági foglyok segítésében és számos helytelenséget 
szüntetett meg. Irodalmi műve: Bland krigsfan-
gar i Ryssland och Sibirien 1914—1920. (Az 
oroszországi ós szibíriai hadifoglyok közt, 
1921). 

Brandt József, orvos, megh. Kolozsvárott 
1912 június havában. 
*Brandt, 1. Adolf (álneve: Pelix Stillfried), 

plattdeutsch elbeszélő ós költő, szül. Fahrbinden-
ben (Mecklenburg) 1851 szept. 26., megh. Rostock
ban 1910 jún. 5. Főbb müvei: De Wilhelms-
hager Köster (1887, 2 köt.); In Luft und Leér 
(1896). 

2. B., Jozef, lengyel festő, megh. Radomban 
1915 jún. 12. 
*Brandts-Buys, Jan, németalföldi rzeneszerző. 

szül. Zutphenben 1868 szept. 12. írt dalokat, 
zenekari szerzeményeket; operái közül, amelyek 
Bécsben kerültek színre, említendők: Die Schnei-
der von Schönau (1916); Der Mann im Mond 
(1922). 
*BrandzS, Demeter, román botanikus,szül. 1846 

okt. 22. Bivol községben (Moldovában), megh. 
1895 aug. 4. a moldovai Slánic fürdőben. Tanul
mányait a párisi egyetemen végezvén, hazájá
ban előbb a jasi-i, majd a bukaresti egyetem 
tanára. Jeles müveket írt Románia flórájáról s 
amellett újraszervezte a növénytani felsőbb ok
tatást. 

Brann, Márkus, zsidó tudós, megh. Boroszló
ban 1920 szept. 26. 

Brantford, város Kanadában, (19SD 29,440 lak. 
Branting, Carl Hjalmar, svéd szocialista 

politikus, megh. Stockholmban 1925 febr. 24. 
A háború alatt a konzervatív párítal ellentétben 
ontentebarát politikát folytatott. 1917-ben Edén 
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szocialista-liberális kabinetjében pénzügyminisz
ter lett (1917 okt.-1918 jan.), 1920 márc.-okt., 
1922. és 1924 okt.—1925 jan. miniszterelnök volt. 
•Brantzky, Franz, német építész, szül. Köln-

foen 1871 jan. 19. Ó építette a kölni iparművé
szeti ós a keletázsiai múzeum épületeit. Irodalmi 
müvei: Eeiseskizzen (1902); Architektur (1906). 

Brasov = Brassó. • 
Brassey, Thomas, sir, angol közgazdasági író 

•és politikus, megh. Londonban 1919 nov. 12. The 
case for devolution c. müve 1913. jelent meg. 

Brassó vármegye, (1. III. köt.), a trianoni béke
szerződés egészben Eomániának ítélte oda. 

Brassó (Brasov), rtv. Brassó vm., (1920) 40,335 
lakossal. (Tr. E.) 

Brassó (Bráseu), Hunyad vm. (Tr. E.) 
•Brassói csata. Az 1914—18-i világháborúban a 

nagyszebeni csata után átcsoportosított és Fálken-
hayn német tbn. vezette 9. német hadsereg (51. és 
89. honv.,71. cs. és k., 76. és 187. német gyalog
hadosztály, a 8. cs. és k. hegyi dandár, valamint 
•a 3. német lovas hadosztály) Fogaras felé for
dulva, a 2. román hadsereg megtámadását hatá-
roztael.Igy jött létre a persányi ütközet (okt. 5.), 
amelyben a románokat vereség érte. A 9. német 
hadsereg további előnyomulásának következ
ménye volt a brassói csata, amelyben, amíg a 76. 
német hadosztály a cs. és k. 8. hegyi dandárral 
Almásmezőnél támadta meg a román erőket (4. 
és22.hadosztály),addigazöl.honv. és 187. német 
hadosztály okt. 7. megverte a Szunyogszék és 
Feketehalom előtt álló 3. és 4. román hadosztályt. 
Ezután, amig az 51. honv. hadosztály Fekete-
halmon és Szászvolkányon át nyomult elő, addig 
a 187. német hadosztály délnek kanyarodva, egye
nest Brassónak tartott. Okt. 8. a románok 3., 21. 
és 6. hadosztálya ellentámadást kezdett, amely 
«sak azért nem sikerült, mert a számbelileg négy
szer nagyobb erők nem egyidőben léptek harcba 
•és mert az 51. honv. hadosztály Brassó felé tör
vén előre, a német 187. hadosztály szerencsére 
ti tudott addig tartani, míg a 89. honv., sőt még 
a 71. cs. és k. hadosztály északról segítségül jö
hetett. Csakis ekkor, október 9-én dőlt el a csata 
sorsa. 

•Bratescu-Voinesti, Jon Alexandru, román író, 
szül. 1868. Finom pszichológus, aki naturalista 
irányú elbeszéléseiben a modern élet nagy társa
dalmi változásait és harcait festi. Fő művei: 
Nuvele si schite; In lumea dreptajii stb. Novelláit 
Bitay Árpád "és Jaklovszky D. fordították ma
gyarra. 

Bratianu, Jonel. román államférfi, 1914. 
miniszterelnök és hadügyminiszter lett, 1916. 
testvére, Vintilla javára lemondott a hadügy-
miniszterségről. Nagy része volt benne, hogy 
1916. Románia megüzente a háborút a középponti 
hatalmaknak; a háború kitörésekor koalíciós 
kormányt alakított Take Jonescu részvételével, 
•de 1918 febr. 9. a béketárgyalások nyomása alatt 
lemondott. Azonban továbbra is vezetője ma
radt a liberális pártnak s dee. 18. új kormányt 
alakított, de mert Parisban vonakodott aláírni a 
békeszerződést, amely nom ismerte el Románia 
igényét az egész Bánátra, 1919 szept. 12. vissza
lépett. Take Jonescu lemondása után 1922 jan. 17. 

ismét ót hízták meg kormányalakítással. A válasz
tásokon (1922 márc. 5—8.) pártja többséget ka
pott ugyan, de a választást az ellenzék nem is
merte el törvényesnek. B. mindamellett fenntar
totta kormányzatát, helyzetének megerősítése vé
gett megállapodásra törekedett az erdélyi magyar-
párttal, főképen az iskolaügy terén történt sérel
mek orvoslása végett, de az ellenzéki pártok 
nyomása végre is megingatta állását és 1926. 
márc. 27. lemondott s helyébe az Avarescu-
kormány lépett. 

Bratislava = Pozsony. 
BratislavaPetrzálka = Pozsonyligetfalu. 

*Bratlie, Jens, norvég politikus, szül. Nord-
landban 1856 jan. 17. A hadügyminisztériumban 
szolgált, 1898. fóhadbiztos lett, 1900. a storthing 
tagja, annak 1906—1912-ig elnöke, 1912—13-ig 
miniszterelnök és hadügyminiszter volt. 

*Brauer, 1. August,német zoológus, szül. Olden-
burgban 1863 áp'r. 3., megh. Berlinben 1917 szept. 
10. A berlini természetrajzi múzeum igazgatója 
volt; a fejlődéstannal, állatföldrajzzal foglalko
zott és a Valdivia-expedició mélytengeri kutatá
sában is részt vett. 

*2. B., Ludolf, orvos, szül. Hohenhausenban 
(Nyugat-Porosz ország) 1865 júl. 1. Heidelbergi 
egyetemi tanár volt, 1904. a marburgi poliklinika 
igazgatója, 1910. a hamburgi közkórház igazga
tója és hamburgi egyetemi tanár lett. Irodalmilag 
főképen a tüdőbetegségekkel foglalkozott. 

*Braun, 1. Károly, jezsuita, a kalocsai csillag
vizsgáló kiérd, igazgatója, szül. Neustadtban, 
(Hessen) 1831 ápr. 27., megh. Eadegundban 1907 
júl. 3. A kalocsai csillagvizsgáló intézet észle
leteit Münsterben német nyelven adt- ki; 1905. 
megjelent Kosmogoniájának 3. kiadása. 

*2. B. Paula, szül. Bécsben 1881 május 22. 
Tanulmányait Szendy Árpádnál végezte a Zene
művészeti Főiskolán. 1920 óta a Fodor zene
iskola tanára. Művei: A kéztartás és billentés 
módszere; Legelső tanulmányok; Előtanulmá
nyok naponta használatos gyakorlatainkhoz. 

*3. B. Bobért, szül. Aradon 1879. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten és Parisban végezte. 
Kereskedelmi iskolai tanár volt Lippán és Maros
vásárhelyen ; 1911—1919-ig a fővárosi könyv
tár szolgálatában állt. Szociológiai tanulmányai 
többnyire a Huszadik század c. folyóiratban 
jelentek meg. Henry George művei közül töb
bet magyarra fordított. Önálló művei: Magyar
ország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés 
(1919); Béqi és új milliomosok Amerikában 
(1920). 

4. B. Sándor, A Nap főszerkesztője, megh. 
Budapesten 1920 jan. 21. 

*5. B. Soma, író, középiskolai tanár, szül. Kecs
keméten 1890febr. 13. Főbb munkái: Apuleius-
tanalmányok (1913); Horatius filozófiájáról 
(1913); Az első magyar köztársasági forradalom 
(1918); A névmese (1924); A primitív kultúra 
(1925). 

*Braun, 1. Heinrich, német orvos, szül. Beer-
feldenben (Hessen), 1847 febr. 12., megh. Göttin-
genben 1911 máj. 10. 1878-ban a mannheimi kór
ház vezetőorvosa, 1884. Jénában, 1888. Marhurg-
ban, 1890. Königsbergben és 1894. Göttingenben 
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a sebészet tanára lett. Főművei: Die Chirurgie 
der Blutgefiissdrüsen (Stuttgart 1900); Die lokal-
anásthesie (Leipzig 1905). 

*2. B. Heinrich, német szocialista Író, szül. 
Budapesten 1854 nov. 23. A Neue Zeit szociál
demokratafolyóiratnak 18S3. egyik alapítója volt, 
1888—1903-ig szerkesztette.az Arehiv fflí soziale 
üesetzgebung und Statistik folyóiratot, majd a 
Sozialpolitisehe Zentralblattot. 1911-ben új szocia
lista szaklapot indított: Annalen für Sozialpolitik 
und Gesetzgebung. 1919-ben porosz földmivelés-
ügyi miniszter volt. 

3. B., Kari Ferdinánd, német fizikus, megh. 
New Yorkban 1918 ápr. 20. 

*4. B., Lily, német írónő (leánynevén Kretsch-
mann L.), szül. Halberstudtban 1865 júl. 2., megh. 
Zehlendorfban 1916 aug. 9. Előbb Gizycki íll. 
tanár, majd B. Heinrich (1. B. 2. szocialista író) 
volt a férje. Nagyanyja Gutsedt Jenny volt, Bona
parte Jerőme természetes leánya, az ő életét jel
lemzi lm Sehatten der Titánén (1908) müve, amely 
130,000 példányban terjedt el; más müvei: Memoi-
ren einer Sozialistin (1909—11, 2 köt.); Die Liebes-
briefe der Marquise (1912); Lebenssucher (1917). 
Magyarul megjelentek: A gyermek felszabadítása 
iford. Sebestyén Bde 1912); A márkinő szerelmos 
levelei (ford.' Schö'pflin Aladár 1921). — Pia, Ottó, 
szül. 1897 jún. 26., elesett a francia harctéren 1918 
ápr. 29. Hagyatékából Aus nachgelassenen Schrif-
ten eines Frühvollendeten (1919) címen adtak ki 
egy kötet verset, levelet, naplótöredéket. 

5. B., Ludwig, német festő, megh. München
ben 1916 febr. 18. 

*6. B., Ottó, porosz államférfi, szül. Königs-
bergben 1872 jan. 28. Eleinte nyomdász volt, 
1912. mint szocialista képviselő került a porosz 
országházba. 1918—1921-ig porosz földmivelés-
ttgyi miniszter volt, 1920 márc. 27. a Kapp-pucs 
után porosz miniszterelnök lett. 1921 márc.-ban 
kormányával lemondott, de miután utódja, Steger-
wald 1921 nov.-ben lemondott, ismét B. alakította 
meg a porosz kormányt s népszerűséget szerzett 
ellenfelei részén is a Kelet-Poroszország meg
csonkítása miatt, valamint a Eajna-vidék elsza-
kításának törekvése ellen tett erős tiltakozásaival, 
amivel a birodalomban a német egység elvének 
nagy szolgálatot tett. Az 1925. birod. elnökválasz
táson Hindenburggal szemben kevés szavazattal 
kisebbségben maradt s azóta újból porosz minisz
terelnök. 
*7. B. Ottó, német filozófus, szül. Dorpatban 

1885., megh. Baselban 1922 ápr. 15. Egyetemi 
tanár volt Münsterben, majd Baselban. Művei: 
Hinauf zum Idealismus. Schelling-studien (1908); 
Grundriss einer Philosopbie des Schaffens als 
Kulturphilosophie (1912); Geschiehtsphilosophie 
(1921); Deutsches Lében und deutsche Wolt-
anschauung (1922). Magyarul megjelent: Beveze
tés a történelem filozófiájába (ford. Pukánszky B). 

•Brauner, Boliuslav, cseh kémikus, szül. Prágá
ban 1855 máj. 8. Heidelbergben és Manchesterben 
tanult és Prágában lett egyetemi tanár. Munkái 
főleg az anorganikus kémiára, az atomok súlyára 
és a ritkább elemek vegyi összetételére vonatkoz
nak. Fő munkái: Contributions to the chemistry 
of the rare earths (1882—83); On the athomic 

weight of cerium (1885 és 1903); Observations 
on argon (1895); Experimentál studies on the 
periodie law (1889). 

*Brauns, 1. Heinrich, porosz államférfi, kat. 
pap, szül. Kölnben 1868. Közgazdasági tanulmá
nyokkal is foglalkozott, 1919. tagja lett a nemzet
gyűlésnek, 1920. a birodalmi gyűlésnek, mint 
centrumpárti, 1921 máj. 10. munkaügyi minisz
ter Wirth kormányában, valamint a többi kor
mányban, így 1925. a Luther-kormányban is. 

*2. B., Jülius, német gyorsíró, egy új rendszer 
megalapítója, szül. Ludwigslustban 1857 jan. 8. 
1881-ben Hamburgban reáliskolai tanár lett. 
1887-ben adta ki Welche Anforderungen sind an 
eine Schulkurzschrift zu stellen ? című munkáját 
és 1888. publikálta rendszerét. 1893-ban tan
könyvet írt (Lehrbuch). Követőinek egyesülete az 
Alig. Verband Braunscher Stenographen. 

*3. B., Beinhard Anton, német mineralógus, 
szül. Eiterfeldben 1861 aug. 20. 1894-ben Karls-
ruheban, 1895. Giessenben, 1904. Kiéiben, 1907. 
Bonnban lett tanár. Sok mineralógiai és petrográ-
fiai munkát írt, pl. Die optischen Anomalien der 
Kristalle (1891); Chemische Mineralogio (1896). 

Braunsberg, keletporoszországi város, (I9i9j 
13,076 lak. 

Braimschweig, 1. volt hercegség, most szabad
állam Németországban, ter. 3672 km2, (1925> 
501,675 lak. Az 1922-iki alkotmány szerint a 
népképviselet 48, az általános, egyenlő, titkos,, 
közvetlen proporcionális választói jog alapján 
három évre választott képviselőből áll. Legfőbb 
közigazgatási hatóság az államminisztérium, 
amely 3 tagból áll s a népképviselet választja. 
Ernő Ágost herceg, aki 1913 máj. 24. foglalta el 
a trónt, 1918 nov. 8. a forradalom következtében 
lemondott. Minthogy az ekkor alakult szocialista 
minisztérium nem fékezte meg a kommunista 
üzelmeket, 1919 ápr. 80. birodalmi csapatok vo
nultak be és helyreállították a rendet. 1920-ban 
megtartották az új választásokat, amely szociálist-1 
többséget eredményezett. 1922 jan. 2. megal
kották az új alkotmányt. Az 1924. dec. 7-iki vá
lasztás fordulatot eredményezett, mert 21 szo
cialista és kommunista képviselővel szemben 27 
polgári pártit választottak meg és polgári minisz
térium vette át a kormányt. — 2. B., az állam 
fővárosa, (1924) 147,832 lak. 

*Brausewetter, 1. Artúr, német iró, szül. 
Stettinben 1864 márc. 27. Keichenbergi lelkész, 
írt sok elbeszélést és regényt erős realizmussal 
és egészséges etikai felfogással; említendők: Der 
Armenpastor (1899); Zum Herrschen geboren 
(1908); Don JuansErlösung(1916); Wer die Hei-
mat liebt wie du (1916); Stirb und werde (1918); 
Die grosse Liebe (1918); Mehr Liebe (1919); Dá-
monen der Zeit; stb. 

*2.B., Ottó, festő, szül. Saalfelden(Kelet^Porosz-
ország), 1835 szept. 11., megh. Budapesten 1904 
aug. 8. Csataképeket festett, amelyek a danzigi. 
königsbergi és más muzeumokban vannak. 

Brazília (Brazíliai Egyesült Államok; 1. 
III. köt.), területe 8.522,000 km*, (1920) 30.685,605 
lakossal. 1820-tól 1920-ig a bevándorlás 3.648,382 
lélekre rúgott, ezek közt olasz 1.388,000, portugál, 
1.055,000. 
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Az 1920-iki népösszeírás a következő részletes 

adatokat tünteti fel: 

Államok és te r r i tór iumok 

Szövetségi kerület _ 
Acre • 
Alagöas 
Amazonas 
BaMa 
Ceará — 
Espirito Santo 
Goyaz-
Maranhao _ . . . . . . . . . . . . . . . 
Mato (Matto) Grosso 
Minas Geraes 
Pará (Grao Pará) 
Paraayba (do Norte) 
Paraná — 
Pernambuco 
Piauhy — . . . 
Rio de Janeiro 
Rio Grandé do Norte 
Rio Grandé do 8nl 
Santa Catharina _. ... 
Sáo Paulo 
Sergipe (d'El Bey) 

1,117 
180,000 

55,000 
1.900.000 

500,000 
105,000 

45,000 
750,000 
400,000 

1.400,000 
575,000 

1.150,000 
75,000 

240,000 
130,000 
250.000 

70,000 
60,000 
240,000 
55,000 
300,000 
40,000 

1.157,873-
92,379 
978,748 
363,166 

3.334,465 
1.319,228 
457,328 
511,919 
874,337 
246,612 

5.888,174 
983,507 
961,106 
685,711 

2.154,835 
609,003 

1.559,371 
537,135 

2.182,713 
668.743 

4.592,188 
477.0.14 

. ... 1 8.523,000 30.635.605 
Története. A konzervatív Fonseca Hermes 

tábornok elnöksége idején (1910—14) forradalmi 
jelenségek mutatkoztak, a világháború kitörése 
azonban csakhamar a külpolitika felé terelte a 
figyelmet. Braz Vencel elnök (1914—18) 1917 
ápr. 10. szakított Németországgal, okt. 26. pedig 
hadat üzent. Utóda, Pessoa elnök alatt csak lassan 
tértek vissza a régi állapotok, de az apróbb for
radalmi jelenségek ellenére B. egyik vezetője 
lettazamerikai államoknak. 1922 nov. 15. Arturo 
da Silva Bernardes lett B. elnöke négy óv tar
tamára, utóda Washington Luiz lett 1926. V. ö. 
Aníhouard báró, Le progrés brasilien (1920); 
BicherA., Brasilien<1920); Brasilien, dio jüngste 
Grossmacht (1920); Fife Ch. W. D., The United 
States of Brazil (1910); Horváth 3., Brazília 
1822-1922 (1922); Oakenfull 3. L., Brazil in 
1910 (I—II. kiad. 1910); Schüler H., Brasilien, 
ein Land der Zukunft (1912); Wright M., The 
new Brazil (in. kiad. 1920). 

Brázova (Breazová), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Bréal, Michel, francia filológus, megh. Paris

ban 1915 nov. 25. 
*Breasted (eítsd: breszted), James Henry, ameri

kai orientalista és történész, szül. Bockfordban 
1865 aug. 27. A Yale, berlini és oxfordi egyete
meken tanult és a chicagói egyetemen lett az 
egyptologia tanára és a Keleti Intézet igazgatója. 
Egyiptomba és Mezopotámiába háromszor veze
tett expedíciót, 1925. pedig a palesztinai ásatá
sokat vezette. Müvei: De hymnis in solem sub 
rege Amenophide IV. conceptis (1894); A new 
chapter in the life of Tuthmose Ül (1900); An-
cient records of Bgypt (5 k. 1906—7); A history 
of Bgypt (1909); Bgypt throngh the stereoscope 
(1905); The battle of Kadesh (1903); The temples 
of Lower Nubia (1906); A history of the ancient 
Bgyptians (1908); The monuments of Sudanese 
Nubia (1908); Development of religion and 
thought in ancient Bgypt (1912); Survey of the 
ancient world (1919); History of Europe, ancient 
and medieval (1920); Conquest of civilization 
(1926). 

Breáza (Breaza), Pogaras vm. (Tr. E.) 
Bréb (Brebu), Máramaros vm. (Tr. E.) 
Brébfalva (Brebeni), Szolnok-Dohoka vm. 

(Tr. E.) 
*Brecher, Gustav, német zenész, szül. Eich-

waldban (Teplitz mellett) 1879 febr. 5. 1924-ben 
főzeneigazgató lett Lipcsében. Szimfonikus szer
zeményei : Eosmersholm; Aus unserer Zeit stb. 
•Brecht, 1. Bertold, német szinmüírő, szül. 

Augsburgbanl898febr.lO.Peltünést keltettnyers, 
de hatásos Trommeln in der Nacht (1922) színmű
vével, amelyben egy a világháborúból hazatért 
katonának lelki összeomlását rajzolja. További 
színművei: Baal, Eduárd II . ; Dickicht (1924). 
*2. B., Walter, német irodalomtörténész, szül. 

Berlinben 1876 aug. 31.1910-ben Posenben, 1914. 
Bécsben lett tanár. Fő művei: Die Veriasser der 
Bpistolae obscurorum virorum (1904); Heinse und 
derasthet. Immoralismus(1911); C.P. Meyer und 
das Kunstwerk selner Gedicbteammlung (1918). 

Brecknock, 1. (Brecknockshire), grófság Ang
liában, (1921) 61,275 lak. — 2.B., a grófság fő
városa, (1921) 5646 lak. 

Breda, németalföldi város, (1924) 30,444 lak. 
*Bredt, Viktor, német nemzetgazda, szül. Bar-

menban 1879 mára 2. Marburgban jogtanár 
lett 1910. A porosz országgyüléshe 1921., a biro
dalmi gyűlésbe 1924. választották. Müvei: Lohn-
industrie in Barmen (1905); Nationalökonomie 
des Bodens (1908); Die Trennung von Kirche nnd 
Staat (1919); Neues ev. Kirchenrecht für Preussen 
(1921—22). 

Brefeld, Oskar, német botanikus, megh. 
Sehlachtenseeben 1925 jan. 
*Bregendahl, Marie,&&n írónő,sziil. 1867 nov. 6. 

Fő művei: Hendrik i Bakken (Henrik a hegyen, 
1904); Bn dödsnat (Egy halálos éj, 1912) stb. 

Bregenz, Vorarlberg fővárosa, (1923) 13,098 
lakossal. 

*Breisky, Walter, volt osztrák alkancellár, szül. 
Bernben 1871. Jogi tanulmányait Bécsben vé
gezte s 1895. az alsóausztriai helytartóság szol
gálatába állt; később az osztrák közoktatásügyi 
minisztériumba ment át, majd sajtófőnök lett a 
miniszterelnökségben. 1920-ban osztrák belügyi 
államtitkár lett, nov.20. közoktatásügyi miniszter. 
1921 jún. 21. alkancellárnak választották s egy
ben megmaradt a közoktatásügy vezetőjének. 

Breit József (dóberdói), altábornagy; a világ
háború kitörésekor a honvédtörzstiszti tanfolyam 
élén állt. Mint honvédtábornok kivált a 16. honvéd
dandár parancsnokságában a Doberdón, innen 
kapta 1916. nemesi előnevét. Ezután a 39. hon
védgyaloghadosztály parancsnoka lett az erdélyi 
fronton s 1917 márc. 8. elfoglalta a Magyaros 
tetőt, amiért több nagy kitüntetésben részesült. 
A háború végén, az összeomlás előtt a kassai 
VI. hadtestet vezette. Ojabb művei: A 39. hon
védgyaloghadosztály harcai Erdély keleti ha
tárán, Magyaros elfoglalása 1917 márc. 8. 
(Budapest 1921); Az 1914. évi osztrák-magyar' 
szerb-montenegröi hadjárat (1925); A magyar
országi 1918—19. évi forradalmi mozgalmak 
és a vörös háború története (1925, a tervezett 
6 kötethői megjelent 2 köt.); sajtó alatt: A ma
gyar nemzet hadtörténelme (I. A honfoglalás, 
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II. Külföldi kalandozások a vezérek korában, III. 
A királyság megalapítása. Harcok az ország füg
getlenségóért, IV. A hódító hadjáratok és a keleti 
háborúk időszaka, V. A tatárjárás, VI. A tatár
járás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig). 
E Lexikonnak is munkatársa. 

Breitner, George ífe«d«A;,nématalföldi festő, 
megh. Amsterdamban 1923 jún. 5. 

*Breitscheid, Rudolf, német politikus, szül. 
Kölnben 1874 nov. 2. A szabadelvű pártból 1912. 
a szocialistákhoz, 1917. a független szocialisták
hoz csatlakozott, 1918—1919-ig porosz belügy
miniszter volt, 1920-tól egyesült szociáldemokrata
párti birodalmi képviselő. Mint ilyen, a független 
szocialista-párthoz tartozik és több alkalommal 
jelölték külügyminiszternek. Nemzetközi értekez
leteken ő képviseli a pártot és kiváló szónoki 
képességeit általánosan elismerik. 

Bréma (Bremen), 1. német szabadállam, a 
német birodalom legkisebb állama, 256 kma ter., 
(1925)338,846 lak. Alkotmánya 1920 máj 18. lépett 
érvénybe. A népképviselet (Bürgerschaf t) 120 tag
ból áll és 3 évenként választják. Ez választja a 
14 tagból álló szenátust, amelynek joga van a 
Bürgerschaft határozatai ellen szavazni. A Bür
gerschaf t szavazással teszi magáévá vagy veti el 
a szenátus ellenzését. A szenátusnak viszont joga 
van.ha ebben legalább 40 képviselő támogatja,nép
szavazást megejteni. A szenátus egyúttal Bréma 
városának magisztrátusa, a Bürgerschaft község
tanácsa; Bremerhaven és Vegesack önálló ható
ságokkal rendelkezik, a vidék igazgatása kerületi 
gyűlés és egy szenátor (Landsherr) elnöklete alatt 
működő kerületi választmány útján történik. 
Egyházi tekintetben az ev. egyház ügyeit az egy
házi gyűlés és egyházi választmány intézi, a 
katolikusok az osnabrücki püspök alá tartoznak. 
Zászlaja piros-fehér. Hajóforgalma 1924-ben: 
érkezett 4189 hajó, 5302 ezer tonnával, eltávo
zott 3283 hajó, 5084 ezer tonnával. 

2. B., a szabadállam fővárosa, (1925) 280,000 lak. 
A forradalom alatt, különösen az 1919 februári 
Spartakus-lázadás alkalmával heves harcok szín
helye volt. 

Bremerhaven, Bréma szabadváros területéhez 
tartozó külön kikötőváros, (1923) 22,617 lak. 

*Bremond (ejtsd: bremoS), Henri, francia törté
nész és kritikus, szül. 1865. A jezsuitarendbe 
lépett és Oxfordban tanult. Hazatérvén, az Insti-
tut Catholique tanára lett. Az Akadémia tagja. 
Fő müve: Histoire littéraire du sentiment reli-
gieux en Francé depuis la fin des guerres de 
religion jusqu'á nos jours (6 köt. 1916—23). 

•Brendel, 1. Albert, állatfestő, szül. Berlinben 
1827 jún. 7., megh. Weimarban 1895 máj. 28. 
Parisban Rousseau, Millet és Troyon befolyása 
alatt fejlődött, 1882—85-ig a weimari művész-
iskola igazgatója volt. Mint grafikus is kitűnt. 

*2. B., Martin, csillagász, s,zül. Niederschön-
hausenban (Berlin mellett), 1862 aug. 12. Előbb 
Göttingenben volt tanár, 1907. a frankfurti csil
lagvizsgáló intézet igazgatója lett. Müvei: Theorie 
der kleinen Planeten (1898); Theorie des Mondes 
(1905). 

Brenet, Michel, francia zenetörténetirónő, 
megh. Parisban 1918. 

•Brennecke, Wilhelm, német meteorológus és 
oceanográfus, szül. Hildesheimben 1875 júl. 6., 
megh. Hamburgban J924 febr. 19. Szerkesztette 
az Annalen der Hydrographie folyóiratot. 

Brenner, tiroli hágó, 1920 óta olasz birtok. 
Brenner, 1. JErnst, svájci szövetségi elnök, 

megh. Mentoneban 1911 márc. 12. 
*2.B., Oskar, német nyelvész, szül.Windsheim-

ben 1854 jún. 13., megh. Dirlewangban 1920 jún. 
Előbb Münchenben, majd Würzburgban volt tanár. 
Főbb müvei: Altnordisches Handbuch (1882); 
Mittelhochdeutsehe Grammatik (1901). Die laut-
lichen und geschichtlichen Grundlagen unserer 
Rechtschreibung (1914). 

Brenta, felső-itáliai folyó, a Sugana völgyön 
folyik keresztül, felső folyásának vidékén a világ
háborúban 1915—1918. véres harcok folytak. 

Brentano, 1. Clemens, német költő, magyarul 
újabban megjelent müve: B. legszebb meséi (f ord. 
Sík Sándor és Tarczai György, 1922). 

2. B., Franz, német filozófus, megh. Zürich
ben 1917 márc. 17. 

3. B., Lujo, német nemzetgazdász, müncheni 
'egyet, tanár, 1914. nyugalomba vonult. 1915 máj. 
6., a Magyar Tud. Akadémia kültagjául válasz
totta. Újabb munkái: Ist das System Brentano 
zusammengebrochen ? (1918); . Eussland, der 
kranke Mann (1918); Klemens Brentanos Liebes-
leben (1921). Magyarul megjelentek: Védővám 
és szabadkereskedelem (f ord. Havas Miksa 1922); 
Szabadkereskedelem és vámvédelem a hékekötés 
után (1922). Munkáinak jegyzékét a Handwörter-
buch der Staatswissenschaften közli. V. ö. Neisser 
ós Pályi, L. B. (1925). 

Brentford, angol város, (1921) 17,032 lak. 
Brentwood, angol város, (1921) 6853 lak. 
Brescia, 1. olasz tartomány, (1921) 660,198 lak. 

— 2. B-, a tartomány fővárosa, (1921) 55,608 lak. 
*Breslau, kis német cirkáló (1911), 1914. a 

Goebennel együtt a német középtengeri rajt al
kotta. Testvérhajójával 1914 aug. 6—7. a messinai 
szorosban áttörte az angol-francia flottavonalat 
és Midilli néven török szolgálatba lépett. 1918 
jan. 20. Imbros szigeténél egy akna elsülyesz-
tette. 

Bresslau, Harry, strassburgi egyetemi ta
nár, megh. Heidelbergben 1926 nov. 5. A Magyar 
Tud. Akadémia 1915 máj. 6. kültagjául válasz
totta. Újabb munkái: Bismarcks Stellung zum 
Preussentum u. Deutschtum (1915); Handbuch 
der Urkundenlehre f ür Deutschland und Italien 
(2. kiad., 2 k. 1912—15). 

Brest, város és hadikikötő Finistére francia 
dópartementben, (1921) 73,960 lak. A kikötőt 1917. 
az amerikaiak, akik csapataikat itt szállították 
partra, jelentékenyen kiépítették. 

*Brestyánszky Béla, szobrász, szül. Budafokon 
1832., megh. Budapesten 1895. Korán árvaságra 
jutván, inasnak állt be Marco Casagrande szob
rászhoz Esztergomban, ahonnan mesterét Olasz
országba követte. Velencében akadémiai tanul
mányokat végzett; azután a triesti városháza és 
székesegyház számára öt bronz-mellszobrot ké
szített. 1863-ban Pestre jött, ahol Izsó, Alexy és 
Marschalkó műhelyében dolgozott. Két év múlva 
újra Olaszországban működött, ahol megfaragta 
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a Gyászoló geniust (Bassano). 1867-ben Bécsbe 
íelepedett, itt a Zeneakadémia homlokzata, az 
Aspern-híd, az államvasút palotája számára min
itázott dekoratív szobrokat. 1880-ban Budapestre 
költözött, ahol Feszlernek segédkezett a Kálvin-
téri szökőkút alakjainak megfaragásában; ön
állóan pedig a Keleti-pályaudvar számára meg
mintázta a Közlekedés allegóriáját, az Opera 
számára Mossini és Weber alakját, az új Ország
ház számára Nagy Lajost. Képmásokon kívül 
-egyházművészeti munkákat is végzett. 

Breszt-Litovszk, város Pinszk lengyel vajda
ságban, (1921) kb. 56,000 lak. Az 1914—18-iki 
világháború előtt Oroszországhoz tartozott és 
mint fontos vasúti csomópontot és a Búgon való 
átkelés helyét táborvárrá építették ki. A világ
háborúban, a gorlicei áttörést követő hadműve
letek folyamán, 1915 aug. 26. a szövetséges ném.-
osztr.-magy. haderők elfoglalták. Itt folytak 1917 
dec. 22-től Oroszország és a központi hatalmak 
között azok a béketárgyalások, amelyek előbb, 
1918 febr. 3. az ukrán békére, 1918 márc. 3. pedig 
AZ orosz békére vezettek. 

•Bresztovszky, 1. Béla, műegyetemi tanár, 
szül. Nagykárolyban 1872 aug. 28. 1894-ben a 
budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet 
nyert. Ezután Darmstadtban, Münchenben, Ber
linben és a párisi Sorbonneon folytatta tanulmá
nyait. 1896-ban mérnök lett a Danubius hajó
gyárban. Két esztendeig vezető mérnöke volt a 
Magyar Monier vasbeton-vállalatnak, 1901. ad
junktusnak nevezték ki a műegyetemre. 1907-ben 
kitüntetéssel tette le a műszaki doktorátust, 1909. 
magántanárrá habilitálták. 1912—14-ig helyettes 
tanár, 1914. rendes tanár lett a műszaki mecha
nikai tanszéken, 1916. a kísérleti állomás főnöke. 
Az Aero-szövetség alelnöke, a Magyar Mérnökök 
és Építészek Nemzeti Szövetségének elnöke. 
1921—23. és 192527. —a gépőszmérnöki osztály 
•dékánja. 1927-ben a műegyetem felsőházi taggá 
választotta. Főbb önálló müvei: A födémpróbák 
kérdése (1902); A beton mechanikai tulajdon
ságainak megállapítása nyomó kísérletekkel 

. -(1907); Kísérletek különböző összetételű és körű 
betonok rugalmasságáról (1908); Betonok ru
galmasságáról (Nemzetközi anyagvizsg. egylet 
iratai között, 1909). E Lexikonnak is munkatársa. 
*2. B. Ernő, író, szül. 1882., megh. 1922. Tanul

mányai végeztével újságírói pályára lépett, a 
Népszava munkatársa, majd segédszerkesztője 
volt. Verseket, novellákat és regényeket írt. Pő 
művei: Miért (1919); Müvésznyomor és művész
jog és egyéb elmélkedések. Mint műfordító is 
szerepelt. 

Bretholz, Bertold, osztrák történetíró, újabb 
müvei: Geschichte Böhmens und Máhrens bis 
1306 (1912, folytatása 1921—24); Neuere Ge
schichte Böhmens (I., 1920). 
*Breton y Hernández, Tomas, spanyol zene

szerző, szül. Salamancában 1850 dec. 29., megh. 
Madridban 1923 dec. Zarzuelái: La Dolores (1895); 
La Verbéna de la Paloma (1897); El Caballo del 
Senorito (1901); operái: Los Amantes de Teruel 
<1889); Garin, Raquel, Farinelli nagy sikert arat
tak Egyéb fő müvei: Apocalypsia (oratórium, 
1882); Escenas Andaluzas (zenekari munka) stb. 

Brettyelin (Bretelin), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Breuer, Albert, székesfővárosi állategészség

ügyi főtanácsos, a közvágóhidak igazgatója, szül. 
Gölnicbányán 1870 dec. 3. Állatorvosi tanulmá
nyait Budapesten végezte és 1892. állatorvos 
lett; három éven át a főiskola kórbonctani inté
zetében mint tanársegéd működött. 1897-ben a 
főváros szolgálatába lépett, 1923. a közvágó
hidak igazgatójává nevezték ki. 1906 óta az 
állatorvosi főiskola előadója, 1915 óta nyilvános 
rendk. tanári címmel. 1924-ben a főiskola a szak
oktatás és az állatorvosi tudomány fejlesztése 
körül szerzett érdemei elismeréséül tiszteleti 
doktorrá avatta. Tevékeny részt vett a húsvizs
gálatot szabályozó országos szabályrendelet meg
alkotásában. 1906-ban megindította és 1919-ig 
szerkesztette a Hűsszemle c. havi folyóiratot s 
itt jelent meg legtöbb értekezése. Köztük a leg
fontosabbak : A szarvasmarhák borsókájáról és 
A szarvasmarhák nyelvaktinomykosisáról. Kü
lön megjelent: A szarvasmarhák gumókor ja 
vágóhídi statisztika alapján. 

3. B. Szilárd, 1922. a fővárosi hivatásos tűz
oltóság főparancsnoka lett; ügyvezető alelnöke a 
Magyar Országos Tűzoltó-Szövetségnek. 

*Bréviére, Louis Henri, francia fametsző, szül. 
Forges-les-Eauxban 1797 dec. 15., megh. Hyéres-
ben 1869 jún. 2. Nevéhez a francia fametszet re-
naissance-a fűződik. Számos szép fametszet-illusz
trációt készített Johannot-tal, Grandville-lel és 
másokkal több francia díszmunkához, pl. Saint 
Pierre Paul et Virginiejéhez. Eózkarcolással és 
litográfiával is foglalkozott. Föltalált oly eljárást, 
amelynek segítségével zselatin használata útján 
egyugyanazon lemezről különféle nagyságú levo
natok készülhetnek. Megkísérelte a daguerrotyp 
eljárást rézkarcra átvinni (héliogravure) és meg
javítani a kromotipográflát. Irodalmi művei: 
Notice sur la xylographie (Rouen 1833); Discours 
sur le contraste et l'harmonie des couleurs stb. 
V. ö. J. Adeline, L. H. B. (Eouen 1876); H. Bé-
raldi, Les graveurs du XIX. siécle (4 kötet, 
Paris 1885). 

*Breyer, Í.Gfyula, sakkmester, szül. Budapesten 
1893., megh. Pozsonyban 1921 nov. 11. A buda
pesti sakk-klubban Abonyi István oldalán képezte 
magát és dicsőségesen szerepelt számos sakk
versenyen. 1920-ban a berlini nemzetközi mester
versenyen első díjat nyert. 
*2. B. István, r. kat. áldozópap, h. államtitkár, 

szül. Budapesten 1880 aug. 4. Pappá szentelték 
1903. Egy ideig a fővárosban hitoktató volt, 1907. 
Esztergomba nevezték ki érseki szertartásmester
nek és levéltárosnak. 1911-ben pápai kamarás 
lett s az esztergomi főszentszók jegyzője, 1913. 
hercegprimási titkár, 1915-ben irodaigazgató. 
Ugyanez évben a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztériumban osztálytanácsosnak nevezték ki a 
kat. ügyek vezetésére. 1917-ben apáti címmel 
tüntették ki, 1922. helyettes államtitkári címet 
kapott. 

*Breyer, Bobért, német festő, szül. Stuttgarté 
ban 1866 jún. 19. A stuttgarti akadémia igaz
gatója lett 1921. Arcképeket, csendéleteket, vala
mint impresszionista tájképeket fest. 

Breza, Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
i* 
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*Bf ezina, Aristides, osztrák mineralógus, szül. 
Bécsben 1848 máj. 4., megh. u. o. 1909 máj. 26. 
A bécsi természetrajzi múzeum igazgatója volt. 
írt kristallográflai munkákat, valamint értekezé
seket a meteoritekről. 

Brezno = Breznóbánya. 
Breznóbánya (Brezno), rtv. Zólyom vm., (1919) 

4007 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Brezovica (Brezovica), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Briancon, francia város és erősség, (1921) 5780 

lakossal. A lakosság 1910 óta negyedével apadt. 
Briand (ejtsd: brian), Aristide, francia államférfi, 

1912. Poincaró alatt igazságügyminiszter volt, 
1913.átmenetilegminiszterelnök, 1914.ismét igaz
ságügyminiszter; 1915 oki-ben a nemzeti védelem 
kabinetjét alakította meg s átvett© egyszersmind 
a külügyek vezetését, 1917. a Szaloniki-expedieió 
kudarca után lemondott. 1920 jan. 20. ismét mi
niszterelnök lett, de amikor Cannesban elfogadta 
az angoloknak Németországgal szemben követelt 
enyhébb eljárási feltételeit, 1921 jan. 12. meg
buktatták. Azonban már néhány nap múlva ismét 
ő alakította meg a kormányt, amely főképen a 
pénzügyi nehézségek, a frank romlása miatt több
ször válságba került; 1925. Painlevé kormányá
ban a külügyi tárcát vette át, de Painlevé 1925 
nov.-ben lemondván, miután több jelöltnek nem 
sikerült kormányt összeállítania, a köztársaság 
elnöke B.-t bízta meg, ki nov. 27. megalakította 
kormányát, amely azonban a frank zuhanása 
miatt 1926 jún.-ban megint válságba került; 
jún. 23. ismét B. alakított kormányt, Caillauxt 
véve be a kabinetbe pénzügyminiszternek. Egy 
hónap múlva, júl. 17. a kamara, amely Caillaux 
pénzügyi diktátori javaslatát leszavazta, meg
buktatta. Ezután a Poincaré-kormány külügy
minisztere lett. Nagy érdemeket szerzett a né
metekkel való megegyezés terén Thoiryban, 
amelyért 1926. a Nobel-békedíjjal tüntették ki. 

*Bridel, Louis, svájci jogtudós, szül. Parisban 
1852 júl. 6., megh. Tokióban 1913 márc. Genfi 
tanár volt s nagy befolyást gyakorolt a nők jogi 
állásának kérdéseiben a törvényhozásra. 1900-ban 
Tokióba hívták meg a francia jog tanárának. 
Főbb müvei: Le droit des f emmes et le mariage 
(1893, megjelent spanyol és lengyel nyelven is); 
Encyclopédie juridique (1907); Géographie juri-
dique de l'Occident (1908). 

*Bridgeman (ejtsd: bridzsmen), Wüliam Clive, 
angol államférfi, szül. Londonban 1864 dec. 31. 
Cambridgeben tanult és 1906. konzervatív prog
rammal képviselő lett. 1916-ban a munkaügyi, 
1919. a kereskedelmi, 1920. a bányaügyi minisz
térium titkára, 1922—24. belügyminiszter volt. 
1924-ben a II. Baldwin-kormányban az admirali
tás első lordja lett és e minőségben a singaporei 
flottabázis kiépítését javasolta. Az 1925-iki bá
nyászsztrájk alkalmával ő közvetített a kormány 
és a bányászok közt. 

Bridgeport, város Connecticut északamerikai 
államban, (1920) 143,538 lak. 

*Bridges (ejtsd..- bridzsisz), Mohert Seymour,euigol 
orvos és költő, szül. Walmerban (Kent) 1844 
okt. 23. Lírai, epikus és drámai müveket írt, 
1918. poéta laureatus lett. Költeményes művei 
közül nevezetesebbek: The growth of lőve (1879); 

Prometheus the Fire-giver (1883); Erős and 
Psyche (1885); drámái: Nero (1885); Achilles iir 
Scyros (1890). 

Bridgeton, város New-Jersey északamerikai 
államban, (1920) 14,323 lak. 

Bridgetovra, Barbados brit-indiai sziget fő
városa, (i92i) 13,486 lak. 

Bridgewater (Bridqwater), angol város, (1921) 
15,900 lak. 

Bridlington, angol város Yorkshireben, (i92i> 
22,764 lak. 

Bridport, angol város Dorsetshireben, (1921) 
5944 lak. 

Brieg, város Alsó-Szilézia porosz tartomány
ban, (1925) 28,046 lak. 

Brieger, Ludicig, német orvostanár, megh, 
1919 okt. 18. 

Brierley HilL angol város Staffordshireben, 
(1921) 12,479 lak. 
*Briesemeister, Ottó, német tenorista, szül. 

Arnswaldeban 1866 máj. 18., megh. Berlinben 
1910 jún. 16. Orvosi pályára készült, majd Lipcsé
ben Wiedemanntól tanult. Aachenban ós Boroszló
ban működött, 1898. Bayreuthben a Eheingold-
ban Loge szerepét énekelte. 

Briesen, keletporoszországi város, (1910) 817* 
lak. 1919-ben Lengyelországhoz csatolták. 

Brieux (ejtsd: briö), Eugéne, francia drámaíró, 
újabb művei: La Foi (1912); Le bourgeois socialiste 
(1913);La femme seule(1913) ;Les amérlcains chez 
nous(1920); Trois bons amis (1921); Avocat(1922). 

Brighouse, angol város Yorkshireben, (i92i> 
21,798 lak. 

•Bright (ejtsd: brijt), James Franck, angol törté« 
netíró, szül. Londonban 1832 máj. 29., megh. Dit-
chinghamban 1920 okt. 23. Oxfordban tanult és 
u. o. volt magántanár. Elterjedt, népszerű mun
kája: History of England, számos kiadást ért. 
Ezenkívül fő műve: Lives of Maria Theresa and 
Joseph II. (1907). 

Brighton, angol város és grófság, (1922) 135,000 
lakossal. 

*Brinckmann, Justus, müvészettörténetíró, szül. 
Hamburgban 1843 máj. 23., megh. Bergedorfban 
1915 febr. 8. Ügyvéd és szerkesztő volt Ham
burgban ; nagy része volt az ottani iparműv. mú
zeum létrehozatalában, amelynek igazgatója lett. 
Az iparműv. terén elsőrangú tekintélynek ismer
ték. Több iparművészeti kézikönyvet is írt. 

Brindisi, olasz város Lecce tartományban, 
(192D 35,309 lak. 

Brisbane, Queensland ausztráliai állam fővá
rosa, (1922) 230,200 lak. 

*Brisits Frigyes, ciszterci rendi tanár, irodalom-
történetíró, szül. Mázán (Tolna vm.) 1890-ben. 
1908-ban a ciszterci rendbe lépett, 1913 óta a 
rend budapestiSzentlmre-gimnáziumának tanára. 
1925-ben a Szent István Akadémia tagjául vá
lasztotta. Munkái: Szent Ágoston és II. Sáko'czi 
Ferenc vallomásai (Pécs 1913); Vörösmarty 
Mihály: Két szomszédvár (Budapest 1924); Széli 
KálmánnéVörösmarty Ilona emléke (u. 0.1926); 
Vörösmarty Mihálykiadatlan költeményei (u. o. 
1926); Assisi Szt. Ferenc (1926). 
•Brisson, 1. Adolphe, francia író, szül. Paris

ban 1860 ápr. 17., megh. u. o. 1925 aug. 28. Az 
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Annales szerkesztője, a francia szini és zenekri-
tikusok szövetségének tb. elnöke. Munkái: Les 
.prophétes; L'envers de la gloire; Nos humo-
-ristes; Un coin du Parnasse; Plorise Bonheur; 
Le théatre (9 köt.). — Felesége: Yvonne Sarcey 
(szül. 1869) több érdekes riportkötetet irt. 

2. B-, Eugéne Henri, francia államférfi, megh. 
Parisban 1912 ápr. 13. 

Bristol, 1. angol város, (1922) 383,900 lak. — 
.2. B., város Connecticut északamerikai állam
ban, (1920) 20,620 lak. — 3. B., gyárváros Penn
sylvania északamerikai államban, (1920) 10,273 
•lak. — 4. B., város Rhode Island északamerikai 
államban, (1920) 11,375 lak. 

Brit-Becsuániöld, 1. Becsuánok földje. (XIX. 
•kötet.) 

Brit Beludzsisztán, 1. Beludzsisztán.(XlX. k.) 
Brit-Birma, 1. Birma. (XX. k.) 
Brit-Borneo, 1. Borneo. (XX. k.) 
Brit-Dél-Airika, 1. Délafrikai unió. (XX. k.) 
Brit-Észak-Amerika, Kanada, Újfundland és 

az Arktikns-szigetek, együttes ter. 10.080,000 
•kin2, (1922) 9-2 milló lak. 

Brit-Gujána, 1. Gujána. (XX. k.) 
Brit-Honduras, angol koronagyarmat, 21,535 

•km3 ter., (1921) 45,317 lak. 
Brit-India, 1. Indiai császárság. (XX. k.) 
Brit-Kelet-Afrika, 1. Eenia. (XX. k.) 
Brit-Kolumbia, Kanada DNy.-i tartománya, 

•921,600 km» ter., (1921) 524,582 lak. 
Brit-Közép-Afrika, 1. Nyasszaföld. (XX. k.) 
Brit-Malakka, 1. Straits Settlements.{XX. köt.) 
Brit-Nyugat-Afrika, 1. Nyugatafrikai angol 

-birtokok. (XX. k.) 
Brit-Nyugat-India, 1. Nyugat-India. (XX. k.) 
Brit-Salamon-szigetek, 1. Salamon-szigetek. 

(XX. k.) 
Brit-Szenegambia, 1. Gambia. (XX. k.), 
Brit-szigetek, szigetcsoport Európa ÉNy.-i 

részén, ter. 315,029 km', (1921) 47.307,601 lak. 
Brit-Szomáliföld, 1. Szomáliföld. (XX. k.) 
Brit-Újguinea, 1. Pápua. (XX. k.) 
Britz, 1. Berlin-Britz. (XX. k.) 
Brit-Zambézi, 1. Zambézi vidék- (XIX. k.) 
Brive-La-Gaillarde, város Corréze francia 

dóp.-ban, (1921) 19,535 lak. 
Brixen, tiroli város, (1921) 6234 lak. Most Olasz

országhoz tartozik. 
Brixton, London külvárosa, (1921) 74,015 lak. 
Briznik (Bráznic), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Brjanszk, 1.1921. újonan alakított orosz kor

mányzóság, nagyrészt a régi Orel-kormányzó-
ság Ny.-i részét foglalja magában, (1920) 982,643 
.lak. — 2. B., a kormányzóság fővárosa, (1920) 
31,800 lak. 

Brjuszov, Valér Jakovlevics, orosz költő, 
(•megh. Moszkvában 1924 okt. 9. Magyarul meg
jelent: A túzangyal (ford. Kiss Dezső 1925). 

•Brno, 1. Brünn. (XX. köt.). 
" l í roadcast ing, angol szó, annyit tesz, mint 

szétszórás, szertesugárzás. így nevezik Angliá
ban és Amerikában — hol legelőször létesültek — 
azokat a szervezeteket, amelyek a legkülönbö
zőbb politikai, tőzsdei, társadalmi, sport- stb. 
híreknek, továbbá zenei előadásoknak a drótnél-
íktili telefon útján való terjesztésére szolgálnak. 

Ez tehát nem egyéb, mint a drótnélküli telefon
hírmondó. Elfogadott magyar neve: rádió-hír
mondó. Az adó-állomásokat kezdetben magáno
sok tartották, ma a legtöbb államban a posta 
tartja fenn ós a hírek, illetőleg zenei előadások 
továbbításáért a vevő-készülékkel ellátott hall
gatóktól csekély díjat szed. Aki ezt sem fizeti, 
az a fekete hallgató (németül Schwarzhörer). 
Sok helyen reklámcélokra, névnapi gratulációk 
közvetítésére stb. vehető igénybe mérsékelt 
díjazásért a birterjesztő állomás. A rendőrség 
felhasználhatja körözött egyének szemólyleírá-
sának gyors terjesztésére; politikusok programm-
beszéd tartására stb. 

Broadstairs, angol város, (1921) 15,471 lak. 
Brockau, porosz-sziléziai község, (1919) 8068 

lak. Itt épült az új boroszlói teherpályaudvar. 
*Brookdorff-Bantzau, Ulrich, gróf, német 

államférfi, szül. Schleswigben 1869 máj. 29. Dip
lomáciai szolgálatba állván, 1909—1912. főkon-
zul volt Budapesten, majd hágai követ lett, 
1918 dec. 20. külügyi államtitkár. Ö vette át a 
versaillesi Trianonban 1919 máj. 7. a békefölté
teleket, de mint azok ellenzője, a Scheidemann-
kabinettel 1919 jún. 20. lemondott. 1922. óta 
moszkvai nagykövet. Dokumente címen a hábo
rúra vonatkozó okiratgyüjteményt adott ki. 

*Brockelmann, Kari, orientalista, szül. Ro
stockban 1868 szept. 17. Boroszlóban, Königs-
bergben, Halléban volt tanár, 1923. boroszlói 
egyetemi tanár lett. Munkái: Syrische Gramma-
tik (3. kiad. 1912); Lexicon Syriacum (2. kiad. 
1923); Geschichte der arabischen Literatur 
(1898—1902 2. köt.); Grundriss der vergl. Gram-
matik der semitischen Sprachen (1908—1913, 
2 köt.). 

•Brockhaus, 1. Albert, német könyvkiadó, szül. 
1855 szept. 2., megh. Lipcsében 1921 márc. 27. 
*2. J5., Eduárd, német könyvkiadó, szül. 1829 

aug. 7., megh. 1914 jan. 11. 
*3. B., Heinrich, német művészeti író, szül. 

Lipcsében 1858 márc. 9. Firenzében 1912. a mű
vészettörténeti intézet vezetője lett. Müvei: Die 
Kunst in den Athosklöstern (1891); Unsre heutige 
Baukunst (1895); Böcklin (1901); Porschungen 
über Plorentiner Kunstwerke (1902). 
•Brockhusen, Theo von, német festő, szül. Marg-

grabowában (Kelet-Poroszország) 1882 júl. 16., 
megh. Berlinben 1919 ápr. A berlini Szecesszió 
elnöke volt, aki van Gogh hatása alatt festett 
erősszinü, stilizált tájképeket, széles, energikus 
ecsetvonásokkal. 

Brockton, város Massachusetts északamerikai 
államban, (1920) 66,318 lak. 

Brod = Bród. 
*Brod, Max, német elbeszélő, szül. Prágában 

1884 máj. 27. Tárgyköre, művészetének etikai 
vonatkozásai révén közeli rokonságot tart az 
expresszionizmussal, de nyelve, formája még 
teljesen impresszionista fokon áll. Erotikus-
dekadens regényekkel lépett föl: Schloss Norne-
pygge (1908); Jüdinnen (1911); valamint költe
ményekkel: Weg des Verliebten (1908); Tagebueh 
in Versen (1910); Die Höhe des Gefühls (1912); 
azután kitűnt jellemrajzának és történeti kor
rajzának erejével: Tycho Brah.es Weg zu Qott 
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(1916); Das grosse Wagnis (1919); Franzi (1922); 
Lében mit einer Göttin (1923); Réubeni (1925). 
Irt színműveket is : Abschied von der Jugend 
(1912); Eme Königin Esther (1917); Falscher 
(1920); Klarisses halbes Herz(vlgj. 1923); Prozess 
Bunterbart (1925); továbbá novellákat; Heiden-
tnm, Christentum, Judentnm címen egy «vallo-
máskönyvet». Magyarul megjelent: Zsidólányok 
(reg., ford. Nagy Béla, 1918). 

Bród (Brod), város Pozsega vm., (1920) 10,621 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Brody, város Galíciában, a tarnopoli lengyel 
vajdaságban, lakossága (1919) 11,000, kb. 7000-rel 
fogyott. A világháború elejétől 1915 szept. 2-ig, 
azután 1916 júl.-tól a bresztlitovszki békéig 
(1918 febr. 9.) orosz kézben volt és több ízben, 
nevezetesen 1917 júl.—aug.-ban heves harcok 
színhelye volt. 
•Bródy 1. Ernő, ügyvéd és politikus, szül. Mis

kolcon 1875 szept. 12. A kereskedelmi akadémia 
elvégzése után hírlapíró lett a Magyar Hírlap
nál, majd egyetemi tanulmányait végezvén, jogi
doktori és ügyvédi oklevelet szerzett. Mint ügy
véd főleg büntetőjogi perekben szerepelt. 1906. 
Nagyszőllősön országgy. képviselőnek választot
ták a demokratapárt programmjával. 1920-ban a 
főváros XI. választókerületében választották meg 
nemzetgyűlési képviselőnek. 1926-ban ugyan
csak Budapesten országgyűlési képviselőnek 
választották. Mint egyszersmind a fővárosi 
törvényhatósági bizottság tagja is, közéleti mű
ködésében főleg szociális kérdésekkel foglal
kozik; a budapesti lakáskérdésről több tanul
mányt irt. 

2. B. Miksa, író és hírlapíró, megh. Buda
pesten 1924 jún.-ban. Fordított több színdarabot; 
társszerzője volt a következő operettek szöveg
könyvének: Pásztor Józseffel: Tilos a csók 
(1909); Martos Ferenccel: Leányvásár (1913); 
Szibill (1914); Zsuzsi kisasszony (1915) stb. 
Munkái: Paraesthesia (versek, 1900); A boszor
kánytánc (versek, 1901); Clotho (elb., 1913); 
Mozi vászon nélkül (humoreszkek, 1913); Kalei
doszkóp (1913); Csak semmi háború (é. n.). 

3. B. Sándor (1. III. köt.), író, megh. Budapesten 
1924 aug. 12. A magyar naturalista regény meg
indítója, de mint mesterénél, Zolánál, nála is 
romantikus elemekkeveredneknaturalisztikusok-
hoz. A nagyobb kompozíciókkal nehezebben bir
kózott meg, inkább novelláiban adott értékeset. 
Regényköltészetének főmotívuma az érzéki sze
relem. Ezt és a nyomor ós züllés képeit rajzolta 
különös szeretettel műveiben. A naturalizmus 
nálunk az ő nyomán erősödött meg. Színmüveiben 
modern társadalmi problémákat tárgyalt. Ujabb 
müvei: Imre herceg (elb., 1912); Em'berfejek 
(ó. n.); Lárvák (é.n.); Lyra (é. n.); A felboncolt 
szív (reg., 1914); Elmélkedések (1914); Fehér 
könyv (új évf., I. A háború, 1914); Diákok re
génye (1915); Báby Mátyás viszontagságai (2. 
kiad. 1915); TJj erkölcsök (A nap lovagjai 2. 
kiadása 1916); A kőtörő és egyéb elbeszélések 
(1917); Egy férfi vallomásai (új kiad. 1918); 
A szerelem élettana (1922); A nász (1923); 
Rembrandt (1925). Ezeken kívül számos novella, 
cikk különböző szépirodalmi folyóiratokban és 

napilapokban. Drámái • Királyok (3 egyf elv., Ma
gyar Színház, 1913); Árnyékok (drámai kísérlet, 
1914); Timár Liza (erkölcsrajz 3 felv., u. o., 
l91i);LyonLea (dráma, u. o., 1915); A szeret& 
(színmű, u. o. 1917); A dada (színmű, Nemzett 
Színház, 1917); Orgonavirág (egyfelv., Vígszín
ház, 1919). V. ö. Császár Elemér, A magyar re
gény története (1922); Deák Viktor, B. Sándor 
drámái (Magyar Kultúra, 1915); Galamb Sándor 
(Napkelet, 1924); Ignotus (Nyugat, (1924). 

Brogyán (Brod any), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Broken Hill, ausztráliai, újdél-walesi bánya

város, (1922) 22,700 lak. 
Bromberg (lengyelül Bydgoszcz), Lengyel

országhoz tartozó város Posenben, (1921) 87,848 
lakossal. 

Bromley, angol város, (1921) 35,052 lak. 
*Bronnen, Arnold, német drámaíró, szül. Bécs

ben 1895 aug. 19. Darabjaiban: Vatermord (1920, 
3. kiad, 1924); Anarchie in Sillian (1924); Kata-
launische Schlaeht (1924); Rhein, Rebellen (1925) 
a háborút követő válság nyugtalanító feszültsége 
jut kifejezésre. 

•Bronsart von Schellendorf, 1. Bernhard, po
rosz tábornok, szül. Berlinben 1866 márc. 1. 
1914-ben a német katonai misszióban a török 
hadsereg vezérkarának helyettes főnöke, azután 
a Kaukázusban harcoló harmadik török had
sereg, majd az egész török hadsereg vezérkari 
főnöke lett. 

*2. B., Fritz, német író és utazó, B. 3. fia,. 
szül. Hannoverben 1868 nov. 12., megh. Berlin
ben 1918 dee. 25. Főműve: Novellen aus der 
afrikanischan Tierwelt (1912—16, 4 köt.). 

3. B., Hans, német zeneszerző, megh. Mün
chenben 1913 nov. 3. 

Bronte, város Catania olasz tartományban, 
(i9ii) 17,997 lak. 

Bronte, Gharlotte, angol írónő, híres regényét, 
A lowoodi árva címűt újabban magyarra fordí
totta Karinthy Frigyes (1918, majd 1921). 

•Brooke (ejtsd: brúk), Rupert, angol költő, szül. 
Rugbyban 1887 aug. 3., elesett mint hadiönkéntes 
a Dardanelláknál 1915 ápr. 23. Költeménykötetei: 
The fish (1911); Heaven (1915). Összegyűjtött 
költeményei Collected poems of R. B. címen 
1917. jelentek meg. 

Brookline, város Boston mellett (Massachu-
setts), (1920) 37,748 lak. 
*Broqueville (ejtsd: brokviii), Charles de, gróf, 

belga államférfi, szül. Postelban 1860 márc. 4. 
1912-ben hadügyminiszter, majd miniszterelnök 
lett s maradt 1918 jún.-ig. A világháború alatt 
kormányával Havreba menekült. 

* B r o t o g e r y s (állat), 1. Tirikapapagály (X'TIIL 
kötetben.) 

Brotuna (Brotuna), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Broughton, Bhoda, angol regényírónő, megh. 

Headingtonban, Oxford mellett 1920 jún. 5. 
Broughty Ferry, város Skóciában, (1921) 11,203' 

lakossal. 
*Brouillet (ejtsd: brnjjé), André, francia festő, 

szül. Charrouxban 1857., megh. Conhó Veráé
ban (Vienne) 1914 dec. 5. Főként történeti és 
genreképeket festett (Lecon de Charcot á la Sal-
pétriére stb.). 



Brown — 55 — Brudermann 

•Brown (ejtsd- brann), 1. Kmest William, angol 
csillagász, szül. Hullban 1866 nov. 29. Pennsyl
vaniában a Havesford College tanára. Művei: 
Theory ofthemotion of the moon (1897, 1899, 
1900,1—II. füz.); Tables of the moon (1919). 
*2. B-, George Douglas, skót regényíró, szül. 

Ochiltreeben 1869 jan. 26., megh. Muswell Hillben 
1902 aug. 28. A skót életet jellemzően rajzolta. Fő 
müve: The house withthe green shutters (1902). 
*3. B., Horatio Bobért Forbes, angol törté

netíró, szül. Nizzában 1854 febr. 16. Oxford
ban tanult és főkép a velencei történelemmel 
foglalkozott. Művei: Life on the Lagoons (1909); 
Venice, an historical sketch (1895); J. Addington 
Symonds (1903). Főműve azonban a Calender of 
State Papers angol forrásgyűjteményben meg
jelent öt kötete (1895—1905), mely az angliai 
és velencei összefüggések forrásgyűjteménye. 
Azonkívül ő írta a Cambridge Modern History-
ben Velence történetét (1902—1905). 
*í. B., Péter Hume, skót történetíró, szül. 

Haddingtonshireben 1850 dec. 17., megh. Edin
burghban 1918 nov. 30. Edinburghban tanult és 
u. o. volt tanár. Később skót királyi historiográfus 
és oxfordi tanár lett. Fő munkái: Life of John 
Knox (1895); George Buchanan(1890); Scotland 
before 1700, from contemporary documents 
(1893); History of Scotland (3 köt. 1898—1909); 
Scotland in the time of Queen Mary (1904); His
tory of Scotland to the present time (1911); Life 
of Goethe (1920., kiadta Lord Haldane). 

Browne, Edward, angol orientalista, megh. 
Cambridgeben 1926 január 5. Ujabb munkái: The 
persianrevolution(1910); Arabian Medioine 1921). 

Brownhills angol város, (1921) 18,248 lak. 
*Bröger, iT<w?, német munkás-költő, szül. Nürn

bergben 1886 márc. 10. Szerkesztő ugyanott. 
1912-ben tűnt föl első költeménykötetével (Ge-
dichte); de csak háborús verseivel keltett általá
nos feltűnést (Kamerád als wir marschiert, 1916; 
Soldaten der Erde 1918). Regénye, Der Held im 
Schatten (1920) saját életének képe; az orosz 
éhínség keltette hatás alatt írta: Todan der Wolga, 
költemény karokkal (1923). 
•Brögger, Waldemar Christofer, norvég mine-

ralógns ós geológus, szül. Krisztiániában 1851 
nov. 10. Egyetemi tanár volt Stockholmban, majd 
1892. Krisztiániába ment. Iratai Norvégia geoló
giájával foglalkoznak. 
*Brnant (ejtsd: brttan), Aristide, francia író, szül. 

Courtenayban 1851., megh. u. 0. 1925. 19 éves 
korában szabadcsapatban hareoltaporoszok ellen, 
majd színész lett Parisban, később a Chat-noir-
ban, a Montmartre híres kabaréjában énekelt. 
Mirliton néven maga is kabarét nyitott és a leg
népszerűbb chanson-költő lett. Művei: Dans la 
rue; Snr la ronte. 

Bruay, község Pas-de-Calais francia départe-
mentban, (1921) 17,044 lak. 
*Bruoe (ejtsd: brúsz), 1. Charles Granvüle, angol 

tábornok és Himalaya-kutató, szül. 1866 ápr. 7. 
A világháborúban egy gurkha-ezred parancsnoka 
volt. 1922-ben ő vezette a második expedíciót a 
Mount-Everest megmászására. Müvei: Twenty 
years in the Himalája (1910); Kulu and Lahoul 
(1911); The assault on Mt. Everest 1922 (1924). 

*2. B., Stanley Melbourne, ausztráliai állam
férfi, szül. Victoriában 1884. Melbourneban és 
Cambridgeben tanult A világháborúban harcolt 
és többszörmegsebesült. Ausztráliába való vissza
térése után képviselő, majd a Népek Ligájának 
ausztráliai kiküldöttje, később pénzügyminiszter 
lett. 1923-tól kezdve miniszterelnök s mint ilyen, 
kétszer vett részt a birodalmi konferencián, ahol 
az angol világbirodalom érdekeit Ausztrália ál
lami önállóságával eredményesen tudta össz
hangba hozni. 

*3. B., William Speirs, skót oceanográfus és 
sarkutazó, szül. Londonban 1867 aug. 1., megh. 
Edinburghban 1921 okt. 29. Ő vezette 1903-04. 
a skót délsarki expedíciót; 1914—19. a Spitz-
bergákat kutatta. Müve: The Weddell Sea (1917). 

Bruch, Max, német zeneszerző, megh. Berlin
ben 1920 okt. 2. 

Bruchsal, város Badenban, (1919) 15,453 lak. 
Bruck, 1. B. an der Leitha, alsóausztriai vá

ros, (1928) 9900 lak. — 2. B. an der Mur, város 
Stájerországban, (1923) 11,275 lak. 

Bruck Miksa, festő, 1916. egy intérieur-képére 
megkapta a kis aranyérmet. Megh. Budapesten 
1920 máj. 29. 
*Brackner Győző, történetíró, miskolci ev. jog

akadémiai tanár, szül. Felsőlövőn (Vas m.) 1877 
júl. 27. Egyetemi tanulmányait a budapesti, 
strassburgi és párisi egyetemen végezte. Tanári 
működését 1902. kezdte az eperjesi ev. kollé
giumban. 1914-ben egyetemi magántanár lett. 
Négy évi harctéri szolgálat (1914-18) után 1920. 
nyilvános rendes tanár lett az eperjesi ev. jog
akadémián, 1923 óta az Eperjesről Miskolcra 
menekült jogakadémia dékánja. A Magyar Tud. 
Akadémia 1926. levelező tagjává választotta. 
Nagyobb történetírói működést fejt ki, különösen 
a Szepesség életét, annak intézményeit vizsgálja 
müveiben s dolgozott az Irodalomtörténeti Közle
ményekbe is. Szerkeszti a Miskolci Jogakadémiai 
Almanachot és 1925 óta a Miskolci Jogászélet c. 
jog- és államtudományi közlönyt, melyet ő alapí
tott. Munkái: Galeotto Marzio, De egregie, sapien-
ter dietis ac factis etc. (Budapest 1901); Kés
márk sz. kir. város műemlékei (Eperjes 1908); 
Késmárk und die Familie Thököly (Késmárk 1910); 
A szepesmegyei lövészcéhek élete (Lőcse 1910); 
A soltészség intézménye a Szepességen (Budapest 
1912); A szepesi szász nép (Budapest 1913); Gróf 
Thököly Imre késmárki udvartartása (Lőcse 
1914); Közintézményeink fejlődése és történelmi 
összefoglalások (Budapest 1913); A szepesvár-
aljai zsinat 1614-ben (Nyíregyháza 1914); A 
Szepesség népe (Budapest 1922); Die Vergangen-
heit der Zipser Sachsen (Lőcse 1922); A késmárki 
ev. líceum pártfogásának története (Sárospatak 
1922); A reformáció és ellenreformáció törté
nete a Szepességen 1520—1745-ig. I. (Budapest 
1922); Madarász Viktor művészete történelmi 
megvilágításban (Pécs 1923); A Thököly-család 
késmárki magánföldesurasága (Pécs 1925). Szer
kesztette a Éerzeviczy Emíékkönyv-et (1925.). 

*Brudermann Rudolf lovag, osztrák-magyar 
tábornok, szül. Gyöngyösön 1851 jan. 9. A világ
háború kitörésekor a 3. osztrák-magyar had
sereg parancsnoka volt és Galíciát védte ; Lem-
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berg kiürítése után fölmentették a parancsnok
ságtól s 1915 márc.-ban szabadságolták. 

Brugere, Henri Joseph, francia tábornok, 
megh. Lautaretban 1918 szept. 1. 

Biug&s (Brügge), belgiumi város, (1924) az elő
városokkal együtt 78,352 lak.; 1914 okt. 14-tól 
1918 nov. 19-ig német megszállás alatt volt. 

Brugmann, Kari, német indogermanista, megh. 
Lipcsében 1919 jún. 29. 

*Brugmans, Hajó, németalföldi történetíró, 
szüL Groningenben 1868 márc. 5. Amsterdamban 
egyetemi tanár lett 1904. Müvei: Bngeland en de 
Nederlanden (1892); Verslag van een onderzoek 
in Bngeland (1895); Opkomst van Amsterdam 
(1911). Catalogus ms. Universitatis Groninganae 
(1898); Briefwechsel des Erasmus (2 köt. 1911— 
1922). 

Brulya (Bruiu), Nagy-Küküllő vm. (Tr. K.) 
Bruneau (ejtsd :brönó), Alfred,francia. zeneszerző, 

Zola regényeiből magakészítette szövegekre írta 
a következő operákat: Nai's Micoulin (1907); La 
faute de l'abbó Mouret (1907); Les quatre journées 
(1916). Idegen szövegekre írott operái: Le tam-
bour, épisode lyrique; Le Roi Candaule (1920); 
Le Jardin du Paradis (1924). írt balleteket: Les 
Bacchants (1912); L'amoureuselecon(1913); szim
fóniái költeményeket, nyitányokat, requiemet, 
dalokat. V. ö. A. Hervey, A. B. (1907, angolul); 
O. Seré, Musiciens d'aujourd'hui (1911). 

Bruneck, tiroli város, (mo) 3283 lak.; 1920 óta 
Olaszországhoz tartozik. 

Brunei, brit védelem alatt álló borneói szultán
ság, (1921) 25,454 lak. 

*Brunhüber, Róbert, német jogász és utazó, 
szül. Kölnben 1878 aug. 31., megh. 1909 jan. 5. 
Hátsó-Indiában, ahol a Szalüen-f olyam ismeretlen 
vidékének felkutatása alkalmával a bennszülöt
tek megölték. Hátrahagyott munkája: Aus Hinter-
indiens Riesenströmen (1912). 

*Brunius, August,,svéd iró és mükritikus, szül. 
1879., megh. 1926. írt művészeti értekezéseket: 
Parg och form (Szín és forma); Hus och hem 
(Ház ós otthon); Del moderna originaltrasnittet 
(A modern fametszet); irodalmi tanulmányokat: 
Shakespeare; Modern engelsk litteratur; ós drá
mákat : Purstens terkomst (A fejedelem vissza
tér) ; Nyckeln och ringen (A kulcs és a gyürü); 
Den gröna flickan (A zöld leány); Dalin och 
drottningen (Dalin és a királyné); Messeniernas 
fali (A Messeniusok bukása). 

Brunn am Gebirge, alsóausztriai mezőváros, 
(1923) 4848 lak. 

Brunner, Heinrich, német jogtudós, megh. 
Kissiugen fürdőben 1915 aug. 11. Újabb mun
kája: Geschichte der englischen Rechtsquellen 
im Grundriss (1909). 

Brunóc (Brunovce), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Brunot (ejtsd: brBnó), Ferdinánd, francia filoló
gus, szül. Saint-Dióben 1860 nov. 6., előbb lyoni, 
1891. párisi tanár. 1925-ben a francia akadémia 
tagja lett. Müvei: La doctrine de Malherbe (1891); 
Histoire de la langue francaise (1905—17,5 köt.); 
La pensée et la langue (1922). 

Brunow, Ludivig, német szobrász, megh. Ber-1 
linben 1913 jan. 21, 

Bruns, Ernst Heinrich, német csillagász, 
megh. Lipcsében 1919 szept. 23. 

*Brunschvicg(e}tsd:bró5-),iéow, francia filozófus, 
szül. Parisban 1869. Tanár volt Lorientben, Tours-
ban, Kouenban, majd Parisban a Condorcet-liceum-
ban, a IV. Henrik-liceumban, 1909. a Sorbonnera 
nevezték ki, 1919. az Académie des sciences morales 
et politiques tagja lett. Kiválóak Pascal- és Spi
noza-bírálatai ; kiadta Pascal Gondolatait (1897, 
az Acad. francaise megkoszorúzta), majd összes 
müveit (1904—1914), Spinozáról írt tanulmányá
val (1891) megnyerte az Acad. des se. mor. et pol. 
Bordin-diját, majd e bölcselő életéről és korá
ról végzett vizsgálódásainak eredményeképpen 
kiadta Spinoza et ses contemporains c. müvét 
(1923). Egyéb munkáiban a francia spiritualisták, 
Lachelier és Boutroux hatása alatt áll. Neveze
tesebbek : La modalité du jugement (1897); Intro-
duction á la vie de 1'esprit (1900); L'idéalisme 
contemporain (1905); Les étapes de la philosophie 
mathématique (1915); Nature et liberté; L'ex-
périence humaine et la causalité (1922). 

*Brunstád, Friedrich, német filozófus, szül. 
Hannoverban 1883 jul. 22. Erlangeni egyetemi 
tanár lett 1917. A Hegelből kiinduló új idealizmus 
képviselője. Müvei: Untersuchungen zu Hegels 
Geschichts-Theorie (1909); Die Staatsideen der 
polit. Partéién (1920); Die Idee der Religion (1922). 

Brunswick, város Georgia északamerikai ál
lamban, (1920) 14,413 lak. 

•Brunswig, Alfréd, német filozófus, szül. Plau-
ban 1877 jún. 13. Münsteri egyetemi tanár. Müvei: 
Das Vergleichen und die Eelationserkenntnis 
(1910); Das Grundproblem Kants (1914) ;Einfuh-
rung in die Philosophie (1921). 

*Brusati, TJgo, olasz tábornok, szül. Monzában 
1847 jún. 25. Résztvett az 1895—96. afrikai had
járatban, 1912. szenátor lett, a világháborúban 
1916 májusig az első olasz hadsereg vezetője 
volt. Irodalmi munkája: Ordinamenti degli eser-
citi germanico, austro-ungarico, francese ed ita-
liano (Torino 1883). 

Brussza, az ugyanilyen nevű török vilajet fő
városa Kis-Ázsiában, (1924) 64,644 lak. 

*Brusszilov, Alexej Alexejevics, a világháború
ban nagy szerepet játszott orosz tábornok, szül. 
1853 ápr. 19., megh. Moszkvában 1926 márc. 17. 
A világháborút megelőzőleg, 1913. a 12. orosz 
hadtest parancsnoka volt. A világháborúban az 
1914. évi lembergi csata után az orosz 8. hadsereg 
élére állították, amellyel Galíciában végig har
colta az 1914. év összes harcait. Az 1915máj. 2.-i 
gorlicei áttörés következtében azonban hadseregé
vel kénytelen volt visszavonulni a Kárpátokból. 
1916 ápr. havában az orosz nyugati arcvonal déli 
részének lett a főparancsnoka és mint ilyen ter
vezte és irányította 1916. a nevéről is elnevezett 
Brusszilov-fóle nagy támadásokat (összesen há
rom) a középponti hatalmak arcvonala ellen. Kí
méletlenül nagy embertömegeket alkalmazott je
lentékeny eredménnyel(Luck,Bukovina). Az orosz 
forradalom kitörése után, 1917 jul. 4.—aug. 1. az 
orosz hadak fővezére volt, a vörös hadsereg főpa
rancsnoka, 1920. Kamenev bolsevista főparancs
noknak katonai tanácsadója, 1921. déloroszországi 
hadseregparancsnok lett. 

4 
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*Brust, Alfréd, német drámaíró, szül. 1891 
jún. 15. Szimbolikus, finom lélekelemzésekben 
íővelkedö, de betegesen túlhajtott hangulatú szín
müvei : Die Schlacht der Heilande (1920); Cor-
datus (1921); Der singende Fisch (1921); Tolke-
Jiing (trilógia, 1924). 

Brusztura, Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Braun, Laurisd, dán regényíró, műveinek 

újabb magyar fordításai: Van Zanten boldog 
évei (ford. Zoltán Vilmos, 1913, majd 1919); Van 
Zanten boldog napjai (ford. Éadó István); Az 
Ígéret szigete (Van Zanten naplójegyzeteiből, 
ford. Kulinyi Ernő, 1916, 2. kiad. 1918); Éjféli 
nap (2. kiad. 1919); Négy óra története (2. kiad. 
1919); Az örömtelen özvegy (1922); Van Zanten 
kalandjai (ford. Szinna^ Tivadar, 1926). 
*Brües, Ottó, német író, szül. Kölnben 1897 

máj. 1. írt erős hazafias költeményeket: Rheini-
eche Sonette (1924); elbeszéléseket: Klas Pott-
bácker(1924); Michael Brausewetter (1924); drá
mákat: Die Füchse Gottes (1923); Die Heilands-
flur (1923); Der Prophet von Loehau (1923). 

•Brühlmann, Hans, német festő, szül. Ámris-
vilban (Thurgau) 1878 febr. 25., ínegh. Stutt
gartban 1911 szept. 19. Monumentális templomi 
festményei vannak. 

Brünn (csehül Brno), Morvaország fővá
rosa, (1921) 221,758 lak. Ausztria felbomlása után 
1918 nov. 5. átadták a cseh közig, hatóságnak. 

Brüsszel, Belgium fővárosa, (1922) 215,504 lak., 
a külvárosokkal 803,578 lak. A világháborúban 
1914 aug. 20. a németek elfoglalták és 1918 
nov.-ig tartották megszállva. 1920-ban itt tar
tották a nemzetközi pénzügyi konferenciákat. 
'Brüsszeli egyezmény a nemzetközi kereske

delmi statisztika létesítése tárgyában 1913 dec. 
'31. napján kötött kollektív nemzetközi szerződés, 
amelyhez 1923 dec. 29. Magyarország is csatla
kozott. A B. becikkelyezését az 1925. XLI. t.-c. 
tartalmazza. 
*Brütt, Ferdinánd, német festő, szül. Ham

burgban 1849 júl. 13. Főleg a modern nagyvárosi 
élet jeleneteiből vette tárgyait, festett azonkívül 
vallásos tárgyú képeket és tájképeket. 

Brüx, csehországi város, (1921) 27,239 lak. 
Bryan(ejtsd:brájen), WilliamJannings, amerikai 

politikus, megh. Daytonban 1925 júl. 27. Wilson 
elnökké választásakor, 1913. külügyi államtitkár 
volt s a vüágbéke fenntartása mellett tevékeny
kedett, de 1915. a Lusitania-afíaire miatt vissza
lépett. Ettől kezdve az ententenak való hadi
szállítás, Wilson programmja és a versaülesi 
teke ellen küzdött. Utolsó szereplése a daytoni 
ú. n. «majompör» alkalmával volt, amikor a 
biblia betűszerinti értelmezésének szellemében, 
a tennessei államügyész mellett és Scopes bioló
gus ellen foglalt állást. 

Bryce (ejtsd: brájsz), James, viscount, angol ál
lamférfiú, megh. Belfastban 1922jan. 22.1913-ig 
képviselte a brit birodalmat az Északamerikai 
Egyesült Államokban. Jelentékeny szolgálatai el
ismeréséül 1913. viscounttá nevezték ki, az ox
fordi egyetem tiszteletbeli doktorrá választotta. 
Nagy ellenzője volt a világháborúnak. 1921-ben 
tette közzé Modern Democracies c. kétkötetes 
munkáját, 1920. az angol alsóházban szót emelt a 

magyar ügy érdekében és nagy tekintélyét latba 
vetve hazánk igen értékes barátjának bizonyult. 
Halála után jelent meg International Relations 
e. műve (1922). V. ö. F. Pollock, James B. (Quart. 
Review 1922). Az északamerikai Egyesült-Álla
mok demokráciájáról szóló műve magyarul is 
megjelent Braun R. ford. 1922). 

Bryttszov, Valery Jakovlovics, orosz költő, 
1. Brjuszov. (XX. köt.) 

Brzezany, galíciai város, (1919) 10,000 lak. Most 
Lengyelországhoz tartozik. A világháborúban 
1914 aug.-ban az oroszok szállták meg, a lem-
bergi csatában főtámaszpontjuk volt; 1915 aug. 
27. az itt folyt csatóban a német-osztrák-magyar 
csapatok áttörték az orosz vonalat; 1916 szept. 
30—okt. 2., valamint 1917 jún. 29—júl. 3. az oro
szok újabb támadása ellen megvédte az egyesült 
német-osztrák-magyar hadsereg. 

Brzozov, galíciai város, kb. 4000 lak. 1919 óta 
Lengyelországhoz tartozik. 

*Buat (ejtsd: büá), EdmondAlphonseLéon, fran
cia tábornok, szül. Chalons-sur-Marneban 1868 
szept. 17., megh. Parisban 1923 dec. 30. 1912-ben 
a hadiiskola tanára lett, 1914., a világháború ki
törésekor, az Elzászban operáló sereg vezérkari 
főnöke. Joffre-ral együtt dolgozta ki az 1916-iki 
Somme-csata tervét. 1918-ban a hadsereg vezér
kari főnöke volt. Irt katonai tanulmányokat és 
több német hadtörténelmi munkát fordított, töb
bek között Ludendorff emlékiratait. 

Bubendey, Friedrich, német mérnök, megh. 
Hamburgban 1919 máj. 16. 

*Büber, Martin, német író, szül. Bécsben 1878 
febr. 8. Kultúrfilozófiai tanulmányainak állandóan 
visszatérő problémái: a nyugati kultúra értelme, 
válsága, keleti forrásaihoz való viszonya, a zsi
dóság kultúrküldetése, sorsa, a «miton» meg
újítása (Drei Reden über das Judentum, 1911; 
Dániel, 1913; Vom Geist des Judentums, 1915; 
Die jüd. Bewegung, 1916, 1920; Ereignisse und 
Begegnungen, 1917; Die Rede, d. Lehre u. d. 
Lied, 1917; Der heilige Weg, 1919 ; Ich u. Du, 
1922; Reden, 1923; Die Wende, 1926). Fordí
tásai, gyűjteményei (Ekstatische Konfessionen, 
1908); Reden u. Gleichnisse des Tsuang-Tse, 
1910; Die Schrift zu verdeutschen unternommen 
von M. B. gemeinsam mit F. Rosenzweig I.), 
ehhez a problémakörhöz szolgáltatnak példákat, 
anyagot. A nyugat szellemi élete számára B. 
tette elsőnek hozzáférhetővé, igaz, hogy művészi 
stilizálásban, az* eddig csak töredékesen ismert 
zsidó misztikát (Die Gesch. des Rabbi Nach-
man, 1906; Die Legende d. Baalschem, 1907; 
Der grosse Maggid, 1921; Das verborgene Licht, 
1924). V. ö. A. Faquet, M. B. (Die Juden in der 
d. Lit.; herausg. von G. Krojanker, 1922). Társ
szerkesztője a Die Kreatív c. (1926) felekezet
közi folyóiratnak. 

Bucaramanga, colombiai város, (1918) 24,919 
lakossal. 

Buccari = Bakar. 
Buccleuch (ejtsiMkkii^WilUam Henry Walter 

Montagu-Douglas-Scott, herceg, megh.Moszkvá
ban 1924 okt. 9. Költői műve: Tertia Vigilia(1901); 
ürbi et Orbi (1903); Stephanos (1905). A kommu
nizmus kitörésekor a bolsevistákhoz csatlakozott. 
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*Buchan (ejtsd: bök'n), John, angol író, szül. Perth-
ben 1875 aug. 26. Glasgowban és Oxfordban tanult, 
majd Lord Milner titkára lett Dél-Afrikában. A 
világháborúban a miniszterelnök információs iro
dájának élén állott. Népszerűen megírta a világ
háború történetét History of the great war címen. 
Regényei és novellái: John Burnet of Barns (1898); 
Prester John (1910); The thirty-nine steps (1915); 
Mr. Standfart (1919); Midwinter (1922); John 
Macnab (1925). 

•Buchanan (ejtsd:bjniénen), George William, sir, 
angol diplomata, szül. Kopenhágában 1854 nov. 
25., megh. Londonban 1924 dec. 20. Szentpétervári 
nagykövet volt 1910—17-ig s a világháború alatt 
fölmerült orosz békekötési tervek ellen dolgozott. 
1919—21-ig római nagykövet volt. Emlékiratai 
halála után jelentek meg. 

*Bucharin, Nikoláj, bolsevista, szül. Moszkvá
ban 1888. A moszkvai egyetem tanára volt, 1917. 
New Yorkba ment lap alapítása végett. A forra
dalom felülkerekedése után visszatért Orosz
országba s ott, mint a harmadik internacionálé ve
zetője, Lenin politikájához csatlakozott. Müvei 
közül említendők: Az osztályharc és a forradalom 
Oroszországban (1918); A kommunisták (bolse
vikok) programmja (magyarul megj. 1919); Világ
gazdaság és világimperiálizmus (magyarul megj. 
1919); A történelmi materializmus (1921). Müveit 
Magyarországon a kommün bukása után elko
bozták. 

Buchbinder Bernát, színműíró, megh. 1922 
jún. 26. 

Buchböck Gusztáv, kémikus, 1914. a budapesti 
egyetem rendes tanára lett. 

Buchholz, 1. Berlin-Buchholz. (XX. köt.) 
*Buchinger Manó, szocialista politikus, szül. 

Nyitrán 1875 máj. 15. A könyvkötő mesterséget 
tanulta. 1907-től 1919 márc-ig a magyarországi 
szociáldemokrata párt központi titkára, a Szo
cializmus című tudományos folyóiratmunkatársa. 
A proletárdiktatúra kikiáltásakor tisztségeiről le
mondott és hivatalnoka lett az Általános Fogyasz
tási Szövetkezetnek. A szociáldemokrata párt 
újraalakulásakor (1919 aug.)ismét központi titkár, 
később a Népszava szerkesztőségének tagja. 1920 
febr. Bécsbe ment és hirlapirással foglalkozott. 

*Buchner Antal, zenész, szül. Kistószegen (To
rontál vm.) 1881 júl. 2.1908-ban a Zeneakadémiát 
elvégezvén, mint székesegyh. karnagy működött 
Szatmáron és Esztergomban. 191,3 óta a Katolikus 
Kántor egyházzenei lap szerkesztője. Egyházi 
műveket, pedagógiai ós liturgikus könyveket írt. 

Buchner, 1. Eduárd, német kémikus, elesett 
a harctéren 1917 aug. 24. 

2. B., Max, német utazó, megh. Münchenben 
1921 ápr. 25. 
*Buck, Johann Wilhelm, szász szociáldemokrata 

politikus, szül. Bautzenban 1869 nov. 12.1913-ban 
megválasztották a birodalmi gyűlésbe, 1918 nov.-
tól 1919 okt-ig szász közoktatásügyi miniszter, 
1920—1923. szász miniszterelnök volt. 

Buckhaven, skóciai város, (1921) 13,984 lak. 
Buokingham, angol grófság, (192D 236,209 lak. 

*Buckle (ejtsd: b5kki), George, angol író, szül. 
Twertonban 1854 jún. 10. Oxfordban tanult és a 
Times főmunkatársa lett. Kiadta Viktóriakirálynő 

levelezéseit: The letters of Queen Victoria (2 köt.r 
1926) és folytatta Disraeli életrajzát: Life of 
Disraeli (III—VI. köt., 1914—20). 

Bucló (Bucloviany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
"Bucorax (áuat), i. Szarvascsőrű madarak 

(XVII. köt.) 
Búcs (Búc), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bucsány (Bucany), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bucsesd (Buces), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bucsonfalva (Buteasa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Bucsony (Bucium), Alsó-Fehér vm., (1920) 3476-

lak. (Tr. R.) 
Bucsu, kisk. Vas vm., (1920) 665 lak. 
Bucsuháza (Bucuháza), Pozsony vm. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Bucsum (Bucium), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Bucsum (Bucium), Hunyad vm. Tr. R.) 
Bucsuszentlászló, kisk. Zala vm., (1920) 530 

lakossal. 
Bucsuta, kisk. Zala vm., (1920) 591 lak. 

*Bucu$a, Emanoil, román író, szül. 1887-ben. 
Müveiben főként a szerbiai románság életét festi. 
Főművei: Florile Snimei (A szív virágai, 1921); 
Románii diutre Vidin si Timoc (A románok Vid-
din és Timok között). 

Bucyrus, város Ohio északamerikai államban, 
(1920) 10,425 lak. 

Buczacz, 1920 óta Lengyelországhoz tartozó 
galíciai város, (1919) 12,000 lak. A világháborúalatt 
nagy csaták folytak körülötte, különösen 1915 
aug. 29., szept 1., okt. 9. és nov. 3., amikor osz
trák-magyar csapatok sikeresen védelmezték a 
B.-i Strypa-hídfőt, majd 1915 dec. 31-től 1916 
júl.-ig, amikor B.-t az oroszok elfoglalták ós 1917 
júl. 26-ig megszállva tartották. 

Bud János, politikus (1. IV. köt.), a világ
háború kitörése után a hadviseléssel kapcsola
tos gazdasági és szociális ügyekben dolgozott 
s 1916. a Közélelmezési Hivatalhoz helyezték 
át a kereskedelemügyi minisztériumból. 1917-ben 
miniszteri tanácsosi címet kapott. A kereske
delemügyi minisztériumban a vámpolitikai elő
készítő munkálatokkal volt megbízva, elkészítette 
továbbá a Németországgal kötendő kereskedelmi 
szerződésekre vonatkozó memorandumot, dolgo
zatot készített a vámpolitikai és szociális terhek 
összefüggéséről ós a kvóta kérdéséről. 1917-beu 
a budapesti tudományegyetem rendkívülirtanári 
címmel tüntette ki. 1918-ban az Országos Árvizs
gáló Bizottság alelnöke lett. 1920-ban meghívták a 
műegyetem gazdaságpolitikai tanszékére rendes 
tanárnak. 1921. a közélelmezési minisztérium 
államtitkárának nevezték k i ; 1922. közélelme
zési miniszter s az Orsz. Közélelmezési Tanács 
elnöke lett. 1924-ben megbízták a pénzügyminisz
térium adminisztratív ügyeinek intézésével^, 
ugyanaz óv novemberében pénzügyminiszter lett. 
1924-ben a rétsági kerületben nemzetgyűlési, 
1926. országgyűlési képviselőnek választották. 
1925-ben a kormányzó a pénzügyi rekonstruálás 
terén szerzett érdemeiért az elsőosztályú magyar 
érdemkereszttel tüntette ki. AIV. kötetben említett 
művein kívül irodalmi munkássága: szerkesztője 
volt több éven át a Közgazdasági Szemlének, 
ebben tanulmányai jelentek meg a gazdasági tár
sadalmi koncentrációról és a oólsevizmusról. 
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Budafa, kisk. Zala vm., (1920) 326 lak. 
Budafok (Promontor), r. t. város Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm., (1926) 16,000 lak., 2042 házzal, 
1926. alakult át r. t. várossá. Újabban több nagy 
ipartelepe keletkezett. Mintegy 40 gyára és ipar
telepe van: pezsgőgyárak (Törley, Francois), 
cognacgyárak(Keglevich,Takler,Czuba,Dókány), 
'hatalmas szesz- ós élesztögyára (Gschwindt), 
zománcedény- és fémárúgyára, textilgyárak, 
szappan- és illatszergyára, hajógyára, közrak
tára, gyufagyára, baromfitenyésztő-telepe, van 
villamos világítása és vízvezetéke. Borkereske
delme, pincészete ma is virágzó. Van polgári 
iskolája, m. kir. pineemesteri tanfolyama; pénz
intézete : Budafoki Polgári Bank. Pénzügyi biz
tosi állomás, hatalmas arányú laktanyával. Sok 
új csinos nyaraló díszíti a várost és környékét. 
A város házainak egy kis része cerithium-mész-
köbe vájt barlang, a város azonban tervbe vette, 
hogy kis lakások építésével a földalatti, ú. n. 
szikla-lakásokat kiürítteti. 

Budahaza (Maié Budkovce), Ung vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Budajenö, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskrm vm., 
(1920) 1000 lak. 

Budakalász, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 2512 lak. 

Budakeszi, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 5409 lak. 

Budamér (Budimír), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Budánovits Mária, operaénekesnő, szül. Sza

badkán 1894 aug. 12. Tanulmányait a budapesti 
Zeneakadémián és Németországban Cahier asz-
szonynál végezte. 1923-ban tagja volt a berlini 
Deutsches Opernhausnak, majd a m. kir. Opera
ház kötelékébe lépett. Főbb szerepei: Aida, Car
men, továbbá Wagner zenedrámáinak alt sze
repei. — Felesége Palotuy Árpádnak, a m. kir. 
Operaház baritonistájának. 

Budaörs, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 7957 lak. 
*Budaörsi ütközet, 1. Magyarország (törté

nete; XX. köt.) 
Budapest (1. IV. köt.), Magyarország székes

fővárosa. Fejlődése a világháború és az azt követő 
forradalmak, valamintaromán megszállás folytán 
az utolsó másfél évtizedben lényegesen lassúbb és 
kedvezőtlenebb volt, mint a megelőző időben. A 
szomszédos községek bekebelezésének terve nem 
valósulvánmeg, B. területe változatlanul 19,444 ha 
maradt. B. topográfiája sem változott meg lénye
gesen, mert az építkezések az 1915. évtől kezdve 
majdnem teljesen megszűntek és az utolsó évek
ben is csak szerény méretben indultak meg. Az 
ezen időben mutatkozó gyarapodás inkább a 
szomszédos községeket növelte, amelyek már 
1900 óta B. népszaporulatának nagy részét ma
gukhoz ragadták. 

Epületek. Az 1910-ben 18,035-re rugó épületek 
száma 1920-ig 20,020-ra, 1925 végéig pedig 
21,63 l-re emelkedett. A világháborút megelőző 
évötödnek még elég jelentékeny építkezési moz
galma a magasabb házak arányának jelenté
keny emelkedését idézte elő, úgy hogy 1925-ben 
a földszintes házak 53-4%-os arányával szem
ben a kétemeletes házak 10-3, a háromemele

tesek 13*4 s az ennél magasabbak 6-6%-kal sze
repeltek a B.-i házállományban. A házak kerü
letenkénti eloszlása volt 1925 végén: I. 3905, II 
1737, III. 2787, IV. 526, V. 1032, VI. 3140, VII.. 
3129, VIII. 2022, IX. 1343 és X. 2077. Az utolsó 
öt óv építkezései leginkább a külterületre szorít
koztak, ahol 1396 apró ház épült, szemben a bei-
telkeknek 405 háznyi gyarapodásával. B. ház-
állománya az utolsó félszázad folyamán akként 
alakult, hogy míg a főváros egyesítésekor (1873) 
a földszintes házak az egész házállománynak 
több mint a/4 részét (77-5%) tették, addig ma alig 
haladják meg a felét (53-4°/?); az egyemeletes 
házak aránya ez idő alatt alig változott meg, a 
kétemeleteseké (5"9-ről 10-3°/0-ra) majdnem meg
duplázódott, aháromemeleteseké(l-9-ről 13"4°/0-ra!. 
meghétszereződött, a még magasabb házaké pe
dig ma 33-szor akkora, mint 1869-ben. E külső 
városiasodás ellenére azonban B. házainak magas
sága tekintetében még mindig messze elmarad 
a nyugateurópai nagyvárosok külső képétől, ahol < 
a földszintes házak aránya már nagyon csekély. 

Lakosság. B. népességének 1910-ig észlelt,, 
szinte amerikai arányú gyarapodása azóta lénye
gesen meglassúbbodott. Már a XX. század első-
évtizedében kedvezőtlen gazdasági viszonyok 
nehezedtek B.-re, amennyiben a nagy építkezési' 
válság, majd az utána beállott lakásinség és 
kiváltkép a gyakori politikai és gazdasági vál
ságok bénítólag hatottak a fővárosra is, mely
nek népgyarapodása már jóval csekélyebb voít,. 
mint az előző évtizedé. Az ezt követő évtizedben' 
B. amerikai méretű fellendülése végképen meg
akadt. A világháború pusztításai és a nyomábani 
járó gazdasági krízisek és politikai katasztrófák-
gyökereiben támadták megB. népgyarapodásának; 
egészséges fáját. A világháború éveiben a me
nekülők tömege, majd a kommunizmus gyászos 
időszakában mindenféle kétesórtékü idegen ele
meknek B.-re csődülése ugyan átmenetileg fel
duzzasztottá B. népét 988,927 lélekre, de a tör
vénytelen uralom letörésével ezek B.-ről ismét el
távoztak s 1920 végén csak 928,996 lakosa volt 
B.-nek. Az évtized népgyarapodása tehát csak 
48,625 fő, ami 5-5°/o volt. Az azóta letelt 5 évben 
is mérsékelt volt B. népgyarapodása, amely most 
960,995 lakóval Európa tizedik városa. A népes
ségnek kerületi eloszlása volt: 

1920 1925 
I. kerület „ ._ 96,609 101,553 

II. kernlet _ — 48,705 50,746 
III. kerület ._ — 51.164 55.422 

Jobbpart . . . _ 196,478 207,721 

IV. kerület . . . _ ._ .„ 28.306 26.389 
V. kerület . . . 72.149 73,095-

VI. kerület 160,361 163,925 
VII. ke rüe t 176,321 180.961 

Vm. kernlet 145,408 146,241 
IX. kerület _ 91.128 97,752 
X. kerület 58,845 64.911 

Balpart 732,518 753,274 
Budapest 9287996 9űű,99á 

A népesség nemi megoszlása a világháború? 
hatása alatt lényegesen megváltozott. Míg 
1910-ben 433,604 férfi mellett 446,767 nő él t 
B.-en, addig 1920-ban a férfiak száma 431,290-re-
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.apadt, a nőké ellenben 497,706-ra emelkedett. 
1925-ben 445,371 férfl és 515,624 nő íratott össze. 
Ezer férfire tehát 1158 nő esik, míg 1910-ben 
csak 1030. Megváltoztak a korviszonyok is, 
amennyiben 1910-töi 1920-ig a 15-40 éves fér-
.fiak száma 20,248-cal apadt, a hasonkorú nőké 
ellenben 26,718 lélekkel emelkedett. A beállott 
változások a következő arányszámokból ítélhe
tők meg: 

0—15 évesek 
15—40 évesek 

• 40—60 évesek 
•<60-on felüliek 

F é r f i a k 
1910 

23-3 
63-5 
18-4 
4-8 

46-1 
22-4 
6-S 

N 0 k 
1910 1920 

23-1 
52-4 
18-4 
6-1 

19-1 
52-5 
21-0 
7-3 

A népességnek hitfelekezet szerinti meg
oszlása a következő volt: 

Somai katolikus. 
"Görög katolikus. 
•<Jörőg keleti _ . 
Ág. evangélikus. 
-Református . 
Unitárius . 

'Izraelita . 
Egyéb 

526,121 
9,452 
6,962 

43,562 
86,990 
2,120 

203,687 
1,447 

880,341 

1926 

576,615 
9,208 
3,974 

45,548 
109,379 

2,588 
207,015 

6,668 
960,995 

Százalékokban 
1910 

59-8 
l - l 
0-8 
5'0 
9-9 
0-2 

23-1 
0-1 

100-0 

1925 

60-0 
0-9 
0-4 
4-7 

11-4 
0-2 

21-5 
0-9 

100-0 

Nemzetiség (anyanyelv) szerint ekként oszlott 
jneg a népesség: 

Magyar 
INémet 
Tét 
•Bgyéb 

1910 1925 

756,070 
78,882 
20,359 
25,060 

893,856 
40,018 
8,246 

15,857 

1910 1925 

85-9 
9-0 
2-8 
2-8 

93-3 
4-2 
0-9 
1-6 

A magyarság térfoglalása tehát az utolsó év-
üzedben is erőteljes volt s ma a lakosságnak 
Vio-része (1880-ban csak 56-7<y0) magyar. A né
met elem rohamos fogyása annak elmagyaroso-
dásából ered. Míg 1880. a budai kerületekben 
többségben van, ma már ott is csak 6"7°/o-ra rúg 
s legnagyobb aránya is (Óbuda, ahol 1880. még 
65"4°/° német volt) ma már csak 9-5%. 

Foglalkozás szerint a népesség ekként oszlik 
•meg: 

1910 

Őstermelés '. _ 
Bányászat 
Ipar 
Keresked. ós kitel 
Közlekedés 
Közszolgálat és szabad 

foglalkozás 
Védeiö 
^Napszámosok k. m.n. 
Vagyonukból élők, 

nyuedijasok 
Házi cselédek... ._. 

tEgyéb foglalkozásnak j 

11,978 
881 

398,069 
132,212 
71,707 

90,097 
19,447 
16,699 

30,043 
72,004 
37,234 

11,756 
1,676 

366,828 
168,041 
73,400 

120,681 
24,994 
9,296 

45,662 
54,470 
52,192 

N Ezek kóeül 
0/n keresők 

(.1920) 

1-3 
0-2 
39-5 
18-1 
7-9 

13-0 
2-7 
1-0 
4-9 jl 
5-8 i 
5-6 í 

5,202 
713 

187,864 
82,859 
31,824 

63,367 
16,846 
5,502 

24,61(5 
52,175 
18,588 

A gazdasági viszonyok romlása látható az 
iparral foglalkozók számának csökkenéséből; ez 
dátható abból is, hogy a nagyipari vállalatok 

száma 1910 óta 1296-ról 794-re, alkalmazottaik 
száma pedig 128,358-ról 88,952-re szállt alá. 

Közgazdaság. A főváros közgazdasági élete a 
kedvezőtlen gazdasági és politikai viszonyok 
miatt erős pangásba került. Árúforgalma az új 
országhatárok és az utódállamok ellenséges 
magatartása miatt erősen csökkent; míg a világ
háború előtt az árubehozatal 70—80 millió q-ra 
rúgott, azóta 50—55 millióra csökkent, hasonló
képen a kivitel 35 millióról 15—20 millió q-ra. 
Különösen nagy volt a hajóforgalomcsökkenése. 
A személyforgalomnál az apadás hasonlóképen 
nagy, azt azonban a helyi érdekű vasutak forgal
mának folytonos emelkedése némileg ellen
súlyozza. Volt az érkezett utasok száma: 

MAV-on 
Duna—Száva—Adria-

vasúton _. 
H. é. vasutakon 
Hajókon 

162,067 
7.880,958 

179.455 

11.280,905 

481,813 
21.949,186 

375,601 
34.087,505 

20.314,978 

992,395 
9.132,148 

335,451 
80.774,972 

A főváros területének vasúti hálózata 278 km., 
összterülete 726 ha. B-ről 15 fővonal indul ki, 
melyeknek 28 pályaudvaruk van. A vonatforgalom 
évente kerek 550,000. 

A helyi közlekedés főeszköze az 1923. egyesí
tett B. székesfőváros közlekedési részvénytársa
ság, melynek 161 km. vonalhálózata van, For
galomban tart 1704 kocsit; alkalmazottainak 
száma 11,380 A szállított személyek száma 1924. 
262.344,629 volt. 

A hitelintézetek száma 238, közte 164 bank és 
takarékpénztár és 71 hitelszövetkezet. A posta- és 
távirdahivatalok száma 110, alkalmazottaik száma 
7883. A feladott levelek száma (1925-ben) 172 
millió volt. A telefon-állomások száma 32,496, 
a beszélgetések száma 55 millió. A postatakarék
pénztár főpénztárának takarékbetétforgalma 180 
milliárd K, csekkforgalma 11,439 milliárd K volt; 
visszafizetések 74 és 16,515 milliárd K. 

Közigazgatás. Amíg a vidéki törvényható
ságokban a háború előtt választott törvényható
sági bizottságok folytatták működésüket, addig 
B.-n a háború előtt választott törvényhatósági 
bizottság működése a törvényhozás utólagos fel
mentése mellett (1920. VIII. t.-c. 1. §.) 1919 aug. 
6-ától szünetelt és az 1920. IX. t.-c. értelmében 
az új törvényhatósági bizottság megalakulásá
val végleg meg is szűnt. Az új törvényhatósági 
bizottság megalakulásáig e hatóság jogkörének 
mikénti gyakorlása tekintetében az átmeneti 
rendelkezéseket az 1920. VIII. t.-c. tartalmazza, 
ezek azonban a székesfővárosi törvényhatósági 
bizottságnak az 1920. IX. t.-c. értelmében való 
újjáalakulásával hatályukat vesztették. Az 1920. 
IX. t.-c. szerint a székesfőváros közigazgatásá
nak végleges szabályozásáig a törvényhatósági 
bizottságot nem az 1872. XXXVI. t.-c, hanem 
ezen törvény szerint kell újjáalakítani. B törvény 
szerint a bizottság három tagcsoportból alakult. 
Tagjai maradtak először a bizottságnak az 1872. 
XXXVI. t.-e. 66. §-áhan felsorolt székesfővárosi 
tisztviselők, akadályoztatásuk és állásuk ürese-
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désben léte alatt helyetteseik. Volt másodsorban 
a bizottságnak állásánál fogva még 22 olyan 
tagja, akik jelentős intézmények (akadémiák, fő
iskolák, muzeumok, hivatalok stb.) vezetői. 
Végre harmadsorban volt a bizottságnak 240 
választott tagja, akiket a székesfőváros lakos
sága kerületenként, közvetlenül, titkosan, lajstro-
mosan az arányos rendszer szerint választott; 
választójoga volt, akit az 5985/1919. M. E. sz. 
(Priedrich-féle) rendelet értelmében nemzetgyű
lési választójog illetett meg. Az 1920. IX. t-e. 
alapján alakított törvényhatóság és közigazga
tási bizottság megbízása az 1923. év végével járt 
le. Minthogy eddig az időpontig az újjászervezés
ről szóló törvény nem volt megalkotható, a mi
nisztérium a beállott kényszerhelyzetben az ön
kormányzati működés folytonosságának biztosí
tása érdekében az 1920. IX. t -e . 23. §-ának szel
lemében úgy rendelkezett, hogy a törvényható
sági bizottság hatáskörébe tartozó halaszthatat
lan ügyek ellátását a kormánybiztos vezetése 
alatt álló tanács hatáskörébe utalta, a közigaz
gatási bizottság és kerületi választmányok mű
ködési idejét pedig meghosszabbította. E rendel
kezést az 1924. XXVI. t.-c. jóváhagyta, az 1920. 
IX t.-e.-et hatályon kívül helyezte, egyúttal 
gondoskodott a székesfővárosi törvényhatósági 
bizottság újjászervezéséről. 

Az 1924. XXVI. t-e. szerint a székesfővárosi 
törvényhatósági bizottság 1. 250 választott tag
ból, 2. a testületek és intézmények 21 képviselő
jéből é3 3. a hivatali állásuknál vagy tisztüknél 
fogva ülési és szavazati joggal bíró tagokból ala
kul. Törvényhatósági választójoga van a székes
fővárosban, akinek országgyűlési (nemzetgyűlési) 
választójoga van és 6 éve a főváros területén la
kik; választható az a választó, aki 30 életévét 
betöltötte, állami vagy községi adót fizet s ki
záró ok alá nem esik. A választhatóságból kizáró 
okokat és az összeférhetetlenséget az új törvény 
az eddigi szabályoknál jóval szigorúbban álla
pítja meg. A választás az 1914. XV. t.-c. alapján 
megállapított 22 választókerületben, a tagok fele 
részére 3 évenként 6 évre, az arányos képvise
leti rendszer szerint történik; a rendes tagokkal 
együtt póttagokat is választanak. A testületek és 
intézmények képviselőit a részükről jelöltek kö
zül a belügyminiszter előterjesztésére az államfő 
nevezi ki 3 évenként. Jelölési joga a főváros te
rületén működő különböző kamaráknak, tudo
mányos társaságoknak, főiskoláknak és a Képző
művészeti Tanácsnak van. Ha a jelölési jogot va
lamely testület az előírt időben nem gyakorolná, 
az államfő az illető tagokat az arra érdemes és 
passzív választójoggal biró egyének közül a je
lölésre tekintet nélkül nevezi ki (1925.XVII. t-e.). 
Hivatali állásuknál fogva tagjai a törvényható
sági bizottságnak a főváros főtisztviselői (polgár
mester, alpolgármesterek, tanácsnokok, elöljárók, 
árvaszéki elnök, főügyész, főorvos, főszámvevő, 
főlevéltárnok, statisztikai hivatali igazgató); 
tisztüknél fogva a budapesti főkapitány, pénz
ügyigazgató, adófelügyelő, tanfelügyelő, tan
kerületi főigazgató és egyes országos tanácsok 
(bizottságok) elnökei. A belügyminiszter a tör
vényhatósági bizottságot meghatározott okokból 

feloszlathatja, de a feloszlatástól számított 2 hó
napon belül új választást kel] tartatni; azonkívül! 
a feloszlatás miatt panasznak van helye a köz
igazgatási bírósághoz. Az új bizottság megala
kulásáig a halaszthatatlan ügyeket a tanács a-
kormánybiztos elnöklete alatt intézi. A kerületi 
választmányokra nagyjában az eddigi szabályok 
(1893. XXXm. t-c.) maradnak érvényben. 

A közigazgatás szolgálatában 1926-ban 1740* 
alkalmazott volt. Az iskolai, egyházi és üzemi 
személyzet beszámításával B. összes alkalmazot
tainak számamint egy 25.000. 

•Budapesti békeszerződés. Az amerikai Egye
sült-Államok és Magyarország között 1921 aug. 
31-én kötött békeszerződés, amelyet az 1921.. 
XLVIII. t.-c. cikkelyezett be. Megkötésére azért" 
volt szükség, mert az Egyesült-Államok a tria
noni szerződést nem erősítették meg és így az 
velük szemben nem lépett hatályba. Egyébként
ebben a szerződésben az Egyesült-Államok biz
tosítják maguknak a trianoni szerződés értelmé
ben a szövetséges és társult hatalmakat megillető 
összes jogokat. Megemlítésre méltó még, hogy az 
Egyesült-Államok nem garantálják a trianoni' 
szerződésben megállapított új országhatárokat. 

•Budapesti egyezmény (1925. XXV. t.-c), 1. 
Választottbirósági szerződések. (XX. köt.) 

Budapesti Hirlap, 1919. a proletárdiktatúra 
a többi lappal együtt megszüntette, újra 1919' 
okt.-ben indult meg. 1925-ben Rákosi Jenő meg
vált a laptól; főszerkesztő Gsajfhay Ferenc az 
előbbi helyettes főszerkesztő, felelős szerkesztő 
Lándor Tivadar lett. 

Budapesti Újságírók Egyesülete, 1918. a Vi
déki Újságírók Egyesületével történt egybeolva
dáskor Magyarországi Újságírók Egyesülete 
nevet vett föl; 1926. újjászervezték és címe-
Magyar Újságírók Egyesülete lett. Elnöke 1926. 
Márkus Miksa. 

Budás (BuAicka), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Budaszállás (Budiná), Nógrád vm.(Tr. Cs.-Szl.)-
Budatelke (Budatelec), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Budatétény, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 1750 lak. 
Budatin (Budatin), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Budaun, brit-indiai város, (1921) 39,118 lak. 

*Buday, 1. Árpád, archeológus, 1911. egyetemi 
magán-, 1917. rendk. tanár, 1919. az Erdélyi Mú
zeum régiségtárának igazgatója, 1924. a szegedi 
egyetemen a régiségtani tanszék nyilv. rendes 
tanára. 1914-ben tanulmányúton volt Görögor
szágban, Kisázsiában. Önállóan megjelent munkái: 
A szolnok-dóbokai római táborhelyek jelentő
sége (1911); A Bácsbodrog vmA római sáncok' 
(1913); Római felirattan (1914); Egyetemes 
történelem, I. Ókor (1922); A thrák lovas-isten 
problémája (sajtó alatt). Szerkesztette a Csen-
gery János emlékkönyvet (1926). Szerkeszti a 
Dolgozatok (Arbeiten, Travaux) c. magyar, német 
és francia nyelvű régészeti folyóiratot. (I. k. 1925. 
II. 1926.) Ebben mintegy 40 önálló tanulmánya 
jelent meg. 

2. B. Barna, író újabb müve: Magyar prob
lémák ; Titkok földje (1922). 
*3. B. Béla, mérnök, nyűg. kereskedelemügyi* 

államtitkár, szül. Pécsett 1865. A műegyetemet; 
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Budapesten végezte és három évig tanársegéd 
volt. Több vidéki államépítészeti hivatal kebe
lében eltöltött gyakorlati évei után 1893-tól 1926. 
bekövetkezett nyugalomba vonulásáig a keres-
kedelmügyi minisztériumban működött, eleinte 
mint a hídépítési osztály előadója, majd később 
mint közúti kerületi felügyelő. 1917-ben az út
fenntartási osztály, 1918. az államúti osztály
csoport vezetésével bízták meg, majd 1921. az 
út-, hid- és magasépítési osztálycsoport állam
titkárává nevezték ki. Hivatali működésének 
legkiemelkedőbb munkája a mérnöki rendtartás
ról szóló 1923. XVII. t.-c. alapjául szolgáló tör
vényjavaslat szövegének és indokolásának, vala
mint az 1890.1. t.-c.-ben lefektetett régi közúti tör
vényt helyettesítő 1923. évi új közúti törvény elő
adói tervezetének elkészítése. 1922. akir. József-
műegyetemen a Közmunkaügyek igazgatása c. 
tárgykörből magántanári képesítést nyert. A Ma-

. gyár Mérnök- és Építész-Egyletnek 1918—21-ig al
elnöke volt, 1923-tól tiszteleti tagja, 1925. pedig el
nöke lett. 1926-ban a mérnöki kamara egyik felső
házi tagjának választotta. Ifjabb éveiben szépiro-

• dalommal is foglalkozott. A király c. egyfelvo
násos verses vígjátékát 1894 a Nemzeti Színház
ban adták elő. Számos elbeszélése és verse 

. az Ország-Világban, Vasárnapi Újságban és a 
Hétben jelent meg. A szakirodalomban tanul
mányai nagyrészt a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönyében jelentek meg. Önállóan meg
jelent munkái: A műszaki ügyek szolgálata a 
közigazgatás államosítása után (1901); Mér
nökök a közigazgatásban (1911); Mérnökök 
•a közszolgálatban (1911); Közútaink jövője 
{1923). 

*4 B. Dezső, mérnök és politikus, szül. Ara
don 1868-ban. Műegyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte, majd a Tisza-szabályozásnál és a 
Csepel-sziget ármentesitésénél dolgozott, a duna
völgyi összes vízi társulatok szövetségének köz
ponti előadója. 1922-ben Budapest D-i kerületében 
mint keresztényegységi pártit nemzetgyűlési 
képviselőnek választották, 1926. újra megválasz
tották, írt több szakmunkát, mint a Partbiztosí
tásról, A zsilipépítésekről. 

5. É. Kálmán, orvos, 1913. a Magy. Tud. 
Akad. lev. tagjává választotta, 1914. a budapesti 
tud. egyetemen az I. sz. kórbonctani tanszók r. 
tanárává nevezték M. Fő műve: Kórboncolás
tan (2 köt. 1914 3. kiad. 1925). 

*6. B. László, statisztikus és közgazdász, szül. 
Pécsett 1873 okt. 27., megh. Budapesten 1925 
márc. 7. 1896. a m. kir. közp. statisztikai hiva
talba lépett, amelynek mint államtitkár 1917. 
Igazgatója lett. 1914-ben a Magyar Tud. Aka
démia lev. tagjául választotta, 1923. a műegye
temre a közgazdaságtan r. tanárává nevezték 
M. 1923—24 dékán volt. Fiatal korában hírlap
írással és szépirodalommal foglalkozott; meg
jelent számos versen és elbeszélésen kívül két 
kötete i s : Versek (1894); A reformátor (regény 
1895). Tevékeny részt vett a statisztikai hivatal 
kiadásaiban, igy a munkásbetegsegélyző pénz
tárak 1898. évi állapotáról szóló kötetben, a ma
gyar vasutak statisztikájában az 1897—99. évek-

-Től, a statisztikai hivatal 40 éves jubileumára ki

adott összefoglaló munkában, Magyarország köz
ségei és a vármegyék háztartásában. Önálló 
művei: A statisztikai hivatal adatgyűjtéseinek 
magyarázata (1901); Népünk halandósági vi
szonyai (1917); A megcsonkított Magyarország 
(1921, átdolgozva Magyarország küzdelmes évei 
e. 1923); Agrárpolitika (1922); Dismembered 
Hungary (1922); La Hongrie aprés la traité de 
Trianon (1922); Ungarn nach dem Friedens-
schluss (1922); A statisztika elmélete és törté
nete (1923); A statisztika munkaköre (1923); 
Reise um Ungarn (1925); Voyage autour de la 
Hongrie (1925); Travel trough Hungary (1925); 
u. a. olasz nyelven is. V. ö. Laky Dezső, B. L. 
élete és munkássága (1925); Kovács Alajos, B. L. 
emlékezete (M. Stat. Szemle 1925). 

Budde, 1. Emil, német elektrotechnikus, megh. 
Feldaflngban 1921 aug 15. 

*2. B., Gerhard, pedagógus, szül. Leeben (Kelet-
frizia) 1865 febr. 19. Gimnáziumi tanár és tech
nikai főiskolai m. tanár Hannoverban. Művei: 
Bildung und Fertigkeit (1904); Mehr Freudé an 
der Sehule ; Die Wandlung des Bildungsideals in 
unserer Zeit; Die Pádagogik der preussischen 
höheren Knabensehulen (1910, 2 köt) ; Begrün-
dung der Pádagogik der höheren Knabensehu
len auf Euckens Philosophie (1911); Noologische 
Pádagogik (1914); Geistige Strömungen und 
Erziehungsfragen (1920) stb. 

3. B. Kari, német protestáns teológus, újabb 
munkái: Die altisraelitische Religion (1912); 
Geschichte der althabreischen Literatur (1906) 
Der Segen Moses (1922). 

*Budenny (ejtsd: budjení), Simeon Mihájlevics, 
orosz szovjet-tábornok, szül. Dél-Oroszországban 
1876. 1920-ban legyőzte Denikint, majd Vrangel 
ellen harcolt Dél-Oroszországban és Varsó előtt, 
1921. az ukrán parasztfölkelők ellen. 

Budialva (Budesti), Máramaros vármegye. 
(Tr. 3.) 

Budinc (Budinf), Temes vm. (Tr. R.) 
Budurló (Budurláu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Budweis, csehországi város, (1921) 43,961 lak. 
Buenos Aires, 1. argentínai tartomány, ter. 

305,121 km", (1920) 2.279,500 lak. — 2. B., Argen
tína fővárosa, (1923) 1.780,000 lak. 

Buer, porosz varos Vesztfáliában, (1919) 88,688 
lakossal. 

Buffalo, város New York északamerikai 
államban, (1920) 506,775 lak. 

Buitea, román királyi kastély Bukarest mel
lett ; 1918 márc. 6. itt kötötték meg a közép
ponti hatalmak és Románia az előzetes bókét. 

Bugajev, orosz író, 1. Bjelyj. (XX. köt.) 
Buglóc (Schreibersdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Bugyfalva (Budesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Bugyi, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye, 

(1920) 3589 lak. 
Bugyiktala (Budikovany), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Buisson (ejtsd: büisszon), Ferdinánd Edouard, 

francia pedagógus, újabb munkái: Sébastien 
Castellion, sa vie, son oeuvre; La religion, la 
aorale et la scienee, leur conflit dans l'éducation 
contemporaine; Libre-pensée et protestantisme' 
libéral (1908). 
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Buitenzorg, város Jáva szigetén, (1920) 46,595 
lakossal. 

Baj, nagyk. Szabolcs és üng közig. egy. egyes, 
vm., (1920) 3281 lak. 

Buják, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 
wm., (1920) 2255 lak. 

Bujalance, spanyol város, (1920) 12,639 lak. 
Bnjánháza (Boine§ti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Bujdos (Budus), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Bujtmr (Buiturt), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Buka, a volt német Salamon-szigetek egyike, 

1914 szept. 12. óta ausztráliai igazgatás alatt 
áll, (1922) 7700 lak. 

Bukarest, Románia fővárosa, (1920) 600,000 
lak. 1913 aug. 10. itt kötötték meg a békét egy
részről Bulgária, másrészről Szerbia, Görög
ország és Románia közt. A világháborúban 1916 
dee. 6. az egyesült osztrák-magyar-német hatal
mak kezébe került. A B.-i csata nov. 30-tól dec. 
6-ig tartó küzdelmei három csoportban folytak 
le ilaokensen főparancsnoksága alatt; Plojesti, 
Pitesti és az Arges folyó felől kerítették be 
aromán hadakat, miréa románok B. erődéit sietve 
kiürítették. A várost 1918 októberig tartották 
megszállva a szövetségesek. 19 8 máj. 7. pedig 
a szövetségeshatalmak és Romlánia külön béké
jét a Cotroceni-kastélyban írták alá, de ez a szer
ződés az összeomlás következtében megsemmisült. 

Bukaresti béke, 1. Világháború. (XIX. köt.) 
Bukkan, 1. Bakar. (XIX. köt.) 
Bukova (Bucova), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bukovac, Ylaho, horvát festő, megh. Prágá

ban 1922 ápr. 23. 1903-tól haláláig a prágai mű
vészeti főiskola tanára. 1919-ben horvát nyelven 
adta ki nagyon érdekes önéletrajzát. 

Bukovec (Bucovát), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. E.) 

Bukovina (Bukovina), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bukovina, előbb Ausztria tartománya, 1919-től 

Romániához tartozik, ter. 10,442 km2, (1921)811,711 
lak. A világháborúban sokat szenvedett, mert terü
letén ismételten véres harcok folytak; 1914 
aug.-tól egész 1915 februárig orosz megszállás 
alatt volt, ekkor az oroszokat sikerült kiszorí
tani, de újabb támadás után 1916 júniusban ismét 
megszállották az oroszok és csak az 1917 júl. 25-től 
aug. 10-ig tartott harcokban szorították ki őket 
végleg az osztrák-magyar csapatok. A saint-
germaini béke négy község kivételével, amelye
ket Lengyelországhoz kapcsoltak, Romániának 
juttatta. 

Bukovinapodszkle, Árva vm. (Tr. L.) 
Bukuresd (Bucuresti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bulbuk (Bulbuc), "Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bulcke, Kari, német író, újabb müvei: Der 

Kampf des Landrichters Kummacher (reg., 1912); 
Schwarz-Weiss-Hellgrün (reg., 1913); Balzezeit 
(reg., 1917); Katharina (elb., 1917); Die schöne 
Prau Schmelzer (elb., 1918); Die drei Trostburgs 
<reg., 1919); Die arme Betty (reg., 1925). 

Bulcs (Bála), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Bulcsú (Bucsu), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bulgária, 1. Bolgárország. (III. és XX. köt.) 
Bulkeszi (Buljkese), Bács-Bodrog vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Bulla János, író, megh. 1915. 

*Bulle, Oskar, német író, szül. Lehestenben 
1857 aug. 14., megh. Weimarban 1917 dec. 24. 
Több drámát, valamint olasz irodalomtörténelmi 
tanulmányokat írt. Főtitkára volt a német Schiller
alapítványnak. 

Buls, Charles, belga politikus, megh. Brüsszel
ben 1914 júl. 13. 

Bulza (Bulza), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Bulzesd (Bulzesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Bumm, Ernst, orvos, megh. Münchenben 1925 

jan. 2. 
Bún (Boiu maré), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Bund Károly, erdészeti szakíró, 1923 augusz

tusában az Erdészeti Lapok szerkesztésétől 
visszalépett. 

Bundaberg, város Queensland ausztráliai 
államban, (1921) 9276 lak. 

Bundi, brit-indiai húbérállam Radzsputanában, 
ter. 5750 km2, (1921) 187,068 lak. Fővárosa B., 
(1921) 16.105 lak. 

*Bunea Ágost, magyarországi román törté
netíró, szül. Vadon (Fogaras vm.) 1857 aug. 4., 
megh. Balázsfalván 1909 nov. 30. Főművei: 
Bpiscopul Iván InocentiuClainjStatisticaRomú-
nilor diu Transilvania in anul 1750 facutá de 
vicariul episcopese Petra Áron; Vechile Bpiscopii 
romanesti a Vaduhű, Geoagiuluí Silvasuluí si 
Bálgradulul; Bpiscopii Petra Paul Áron si Dió-
nisie Novacovici. 

Bunge, Gustav, flziológus, megh. Baselban 
1920 nov. 

Bungert, August, német zeneszerző, megh. 
Leutersdorfban, a Rajna mellett 1915 okt. 26. 

Bunin, orosz író, 1. Bunyin. (XX. köt.) 
Bunkós (Bunkovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Bunsen (ejtsd: benz'n), Maurice de, sir, brit diplo
mata, szül. 1852 jan. 8., 1877. lépett diplomáciai 
szolgálatba. Konstantinápolyban, Parisban, Lissa-
bonban, Madridban működött, utóbbi helyen a 
marokkói tárgyalásokban volt nagy szerepe. 
1913—14. bécsi nagykövet, 1918—19. rendk. kö
vet volt az északamerikai Egyesült-Államokban. 

Bunya (Bunea romána), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Bunyan, John, angol író, főművének magyar 
fordítása: A zarándok útja a jelenvaló világból 
az eljövendőbe (f ord. Szabadi Béla), megjelent 
1914. 

Bunyaszekszárd (Buneaungureascá), Krassó-
Szörény vm. (Tr. R.) 

Bunyila (Bunila), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Bunyin, Iván Alexejevics, orosz író, szül. Voro-

nesban 1870 okt. 22. (ó-napt. 10.); mély és finom 
lírikus, mint elbeszélő a neorealisztikus irány 
egyik főképviselője. Fő műve a Falu c. paraszt
regény és több novella: A San-franciscói úr, 
Elbeszélések stb. Magyarul megjelent: A szerelem 
szentsége (ford. ifj. Bókay János, 1926). 

Bunyita (Bunetice), Sárosvin. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bunyitay Vince, nagyváradi kanonok, 1915 

c. püspök, megh. Nagyváradon 1915 márc. 26. 
Bunzlau, város Sziléziában, (1919) 16.023 lak. 
Burbank (ejtsd: bSrbenk), Luther, amerikai nö

vénytermesztő, megh. Santa Rosában (Calif ornia) 
1926]ápr. 11. A Zeland Stanford University tanára 
volt. Ujabb művei: L. B., His methods and dis-
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coveries (12 kötet, 1914—15); How plants are 
trained to work for man (8 köt., 1921). 

Burchard-Bélavary Konrád, a főrendiház 
tagja, megh. Budapesten 1916 jtil. 2. 

Burckhard, Max, osztrák Író, megh., Bécs
ben 1912 márc. 16. 

Burdach, Konrád, német filológus, újabb mun
kája : Über den Ursprung des mittelalterliehen 
Mlnnesangs (1919). 

Burdia Szilárd, volt országgyűlési képviselő, 
megh. Karánsebesen 1924 márc. 27. 

•Burdugan, Jon, román költő, szül. 1889. Han
gulatos, tájképfestő lírája népszerű. Főbb kötetei: 
Miresme din stepá (Pusztai illatok); Podgorii de 
aramá (Rézszinű szőllőhegyek). 

Burdwan (Bardwan), 1. brit-indiai, bengáliai 
kerület, (1921) 8.050,642 lak. — 2. £ . , a kerület 
fővárosa, (±921) 33,345 lak. 

Burg an der Ihle, város Magdeburg kerület
ben, (1925) kb. 25.000 lak. 

Btirg Ferdinánd, 1. Ferdinánd osztrák fő
herceg. (XX. köt.) 

Burgasz, bolgár város, (1921) 21.170 lak. 
•Burgenland, így nevezték el az osztrákok és 

külön szövetséges állammá szervezték a trianoni 
béke alapján Magyarország nyugati részéből el
szakított területet. Kiterjedése 3967 km', (1923) 
286.925 lak. A tartománygyűlés 32 tagból áll, a 
kormány székhelye Kismarton (németül Eisen-
stadt). Az osztrák szövetséges államba 1921 aug. 
30. kebelezték be. 

•Burger, 1. Anton, festő, szül. Majna-Frank
furtban 1824 nov. 14., megh. Cronbergben (Tau-
nus) 1905 júL 6. Többnyire frankfurti részleteket 
és ó-hollandi modorú interieuröket festett. 

2. B., Johann, svájci rézmetsző, megh. Mün
chenben 1912 máj. 2. 
*Burgess (ejtsd: Mrgessz), (Frank) Gelett, ameri

kai humorista, szül. 1866. Müveihez maga rajzolja 
az illusztrációkat is. Népszerű alakjai: Goops és 
Branide. 

•Burgess, John William, északamerikai tör
ténetíró, szül. Conersvilleben (Tennessee) 1844 
aug. 26. Cseretanár volt Berlinben. Müvei: Poli-
tical science and comparative constitutional law 
(2 köt. 1890); The civil war and the eonstitution 
(1902); The Buropean war of 1914 (1915); The 
reconciliation of government and liberty (1915); 
America'srelations to the Great War (1916); The 
administration of Prés. E. B. Hayes (1916); Recent 
changes in American constitutional theory (1923). 

*Burghardt Rezső, festő, szül. Zsombolyán 
1884 márc. 28. A Képzőművészeti Főiskolán 
Hegedűs Lászlónak volt tanítványa, azután Olasz
országban és Parisban dolgozott s leginkább táj
képeket állított ki Budapesten. 1920-ben Kísér
tés 0. festményére kis aranyérmet kapott a Mű
csarnokban. Velencei részlet c. képe a székes
főváros gyűjteményébe került. 

Burgóhegy (Burgauberg), Vas vm. (Tr. A.) 
Burgos, 1. spanyol tartomány, ter. 14.196 km", 

(192« 339.575 lak.— 2.B., a tartomány fővárosa, 
(1923) 32.860 lak. 

*Bnrgt l i ea ter , most aszövetsógi szinházs 
Becsben. 1912-ben Thimig Hugó, 1917. Millen-
kovich M. lett igazgatója, az osztrák köztársaság 

megalakulása után hármas igazgatóság vette ki : 
Bahr Hermann, Michel Róbert, Devrient Max, 
de 1919. már ismét egy igazgatója lett, Heine 
Heinrich, ezt 1922. Paulsen Max, 1923. Herterich 
Franz váltotta föl. 

Burhanpur, brit-indiai város, (1921) 35,916 lak. 
*Buri, Max Alfréd, svájci festő, szül. Burg-

dorfban 1868 júl. 24., megh. Interlakenban 1915 
máj. 25. Svájci tájképeket és népalakokat festett. 

Burián István (rajeczi) gróf, megh. 1962 okt. 
20. 1912-ben lemondott a közös pénzügyminisz
terségről ós Bosznia-Hercegovina igazgatásáról. 
1913-ban Őfelsége személye körüli miniszter és 
a főrendiház tagja lett. 1915 jan. külügyminisz
terré nevezték ki, e minőségében fölfedte Ame
rika kétszínű politikáját. Tárcáját 1916 dec. ismét 
a közös pénzügyivel cserélte föl, amely állását 
1918 szept.-ig viselte. 1918 ápr.—okt. egyúttal 
ismét külügyminiszter és Őfelsége személye 
körüli miniszter is volt és ez év májusában meg
kapta a magyar grófi méltóságot. Érdemei jutal
mául a Szent István-rend nagykeresztjét kapta a 
gyémántokkal, valamint az aranygyapjas rendet. 

*Buri t i N>v.) 1. Mauritia (XIII. k.) 
Burjánfalva (Buruene), Hunyad vm. (Tr. R.)' 
Burjét-mongol tanácsállam Ázsiában, belső 

Oroszországban, 69,857 km* ter., (1920) 432,371 
lak. 1922 jan. 9. önkormányzatot kapott, 1923 
szept. 12. szabad állammá lett. Székhelye 1923-ig 
Irkutvzk volt, azóta Verchne-TJdinszk, (1923) kb. 
30,000 lak. 
*Burkitt (ejtsi: Mrkitt), Francis Crawford, angol 

teológus, szül. Londonban 1864 szept. 3.1905 óta 
cambridgei egyetemi tanár. Főbb művei: Early 
eastern christianity (1904); The gospel history 
and itstransmission (1906); Jewish and christian 
Apocalypses (1914); Barliest sourees for the life 
of Jesus (1922); The religion of the manichees 
(1925). 

•Burlage, Eduárd, német politikus, szül. Huckel-
riedenben (Oldenburg) 1857 nov. 25., megh. 
Berlinben 1921 aug. 19. Előbb bíró volt, 1903. a 
birodalmi gyűlésbe választották ; tagja volt az 
új német nemzetgyűlésnek ós birodalmi gyűlés
nek, mint a centrumpárt egyik vezérszónoka. 
Művei: Die Entschadigung der unsehuldig Ver-
hafteten und der unsehuldig Bestraften (1905) ,-
Priedensvereine zur Schlichtung von Rechtsstrei-
tigkeiten (1907). , 

Burlington, 1. város Iowa északamerikai ál
lamban, (1920) 24,057 lak. — 2. B., város Ver- , 
mont északamerikai államban, (1920) 22,779 lak. 

*Burmeister, Richárd, német zeneszerző, szül. 
Hamburgban 1860 dec. 7. Liszt tanítványa volt, 
majd a hamburgi, később a baltimorei Peabody-
konzervatóriumban tanított, 1898. a newyórki 
Scharwenka - konzervatórium igazgatója lett. 
1903—6-ban a drezdai konzervatórium zongora-
művészképző tanára volt, 1906. a berlini Klind-
worth-Scharwenka konzervatórium tanárává 
nevezték ki. Főbb müvei: D-moll zongoraver
seny ; Die Jagd nach dem Glücke (fantázia zene
karra) ; Tennyson, Die Schwestern (alt és zene
kar) ; hegedűrománc stb. Felesége volt Dory Pe-
tersen, zongoraművésznő, szül. Oldenburgban 
1860 aug. 1., megh. Hamburgban 1902 nov. 4. 
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•Burnand (ejtsd: büman), Eugéne, svájci festő, 
szül. Jleudonban 1850 aug. 30., megh. Parisban 
1921 febr. 4. Előbb építésznövendék volt Zürich
ben, majd Genfben festeni tanult, Parisban Géro-
mehoz járt az École des Beaux Arts-ba. Egy évet 
Kómában töltött,majd Dél-Franciaországba köl
tözött, ahol Mistral Miréiójához és A. Daudet 
elbeszéléseihez készített illusztrációkat. Képei 
főleg a svájci tájakat ós a biblia egyes törté
neteit ábrázolják. Jelentősebbek közülök: Az 
alpesi bika; A morati csata után (lausannei mú
zeum) ; A tékozló fiú hazatérése (Musée Luxem
bourg) stb. 

Burnett (ejtsd :börnett), Frances Misa Hodgson, 
amerikai írónő, megh. Plandomeban(Longlsland) 
1924 okt. 29. Ujabb müvei: The little Princess 
(ifjúsági színmű, 1911); My Eobin (1912); T. 
Tembarom (1913); A Lady of quality (1913); The 
lost Prince (1915); The one I know the best of all 
(1915); The little hunchback, Zia (1916); The 
Way to the house of Santa Claus (1916); The 
white people (1917); The head of the House of 
Coombe (1922). Magyarul ujabban megjelent: 
A kis lord (ford. Kárpáti János, 1921., ford. Névu 
Béla, 1921). 

Burnham, Sherburne Wesley, amerikai csilla
gász, megh. Chicagóban 1921 márc. 11. 
*Burnier, Eichard, hollandi festő, szül. Hágá

ban 1826 aug. 6., megh. Düsseldorfban 1884 
márc. 17. Finom tájképeket festett, többnyire 
legelő állatokkal; képviselve van sok múzeumban. 
•Burnitz, Péter, német festő, szül.Majna-Frank-

furtban 1824 jan. 14., megh. u. o. 1886 aug. 18. 
Előbb ügyvéd volt, majd olasz- és spanyolországi 
utazása egészen a művészi pályára vitte. Paris
ban Corotnál dolgozott. Tájképeket festett. 

Burnley, angolországi varos és grófság, (1922) 
105,100 lak. 

Burns (ejtsd- börnsz), John, angol munkásvezér, 
1914. kereskedelmi miniszter lett, de mert Angol
országnak a háborúba való beavatkozását rosszal-
lotta, lemondott, azután meghasonlott a szocialis
tákkal is. 

Burntisland, skóciai varos Pife grófságban, 
(1921) 16,004 lak. 

Burrian, Karel, cseh operaénekes, megh. 
Prágában 1924 szept. 24. 

Burriana, spanyolországi város, (1920) 12,044 
lakossal. 

Burrilville, város Rhode Island északamerikai 
államban, (1920) 8606 lak. 

Burroughs, John, amerikai író, megh. Kings-
villeben (Ohio) 1921 márc. 29. 
*Burrows (ejtsd: bsrronsz), BonaldMontagu, angol 

archeológus, szül. Eugbyben 1867 aug. 16., megh. 
Londonban 1920 máj. 14. Oxfordban és Glasgow-
ban tanult s az utóbbi helyt G. Murr ay asszisztense 
volt. Résztvett Pylos és Sphakteria kiásásában 
(1895), mellyel Thukydidest igazolta, 1905—7-ig 
pedig a boeotiai ásatásokat vezette. Később a 
londoni egyetemen az archeológia és balkáni tör
ténet tanára volt, emellett diplomáciai közvetítő 
a világháborúban Görögország és Anglia közt. 
Főműve: The discoveries in Crete (1907). 

Burslem, angol város Staffordshireben, (1921) 
46,918 lak. 

Révai Xagy Lexikona. XX. leüt. 

Búrszentgyörgy (Búrsky Svatyjur), Pozsony 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Búrszentmiklós (Búrsky Svaty Mikulás), 
Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Búrszentpéter (BúrskySvatyPeter),Fozsony 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Bursztyn, galíciai község, 5000 lak., 1919 óta 
Lengyelországhoz tartozik. 

Búrt, 2%oíwas,angolmunkásvezér,megh. 1908. 
*Burte, Hermann (Struebe Hermann német 

költő álneve), szül. Maulburgban (Baden) 1879 
febr. 15. Mint festő is működött. Először feltűnést 
keltett Wittf éber der ewige Doutsche (1912) nyers 
előadású, de nagy szenvedélyt kifejező regényé
vel ; ezt követték színművei: Herzog Utz (1913); 
Katte (1914); Simson (1918) bibliai drámája: 
Warbeek (1921). 

Burton upon Trent, angol város Stafford
shireben, (1922) 49,630 lak. 

Bury, angol város és grófság, (1922) 57,400 lak. 
•Bury (ejtsd: bori), John Bagnal, angol történet

író újabb művei: History of treedom and thought 
(1913); The idea of progress (1920); History of 
the later Eoman Empire (1922, 2 köt.). 

Bury Saint Edmunds, angol város Suffolk 
grófságban, (1921) 16,420 lak. 

*Burzev, Vladimír, orosz forradalmár, szül. 
Alexandrovszkban 1862. 1917-ben a forradalom 
után visszatért Oroszországba és a szoeiálforra-
dalmárok vezetői közé tartozott, de a bolsevisták 
ellenfele lévén, Parisba menekült és ott szocialista 
lapot szerkesztett. 

Burzsuk (Burjuc), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Buság (Busag), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Buseh, Wilhelm, német történetíró, újabb mű

vei : Deutsehlands Daseinskampf von Friedrich 
d. Gr. bis heute (1915); Bismarck und Moltke, 
Politik und Heerführung (1916). 

*Buschan, Georg, német etnográfus és antro
pológus, szül. Odera-Frankfurtban 1863 ápr. 14. 
Sokáig orvos volt Stettinben. Bejárta Nyugat-
Afrikát és Kelet-Ázsiát, hosszú időn át elnöke 
volt a Gesellschaft für Völker- und Erdkundenak; 
főbb müvei: Die Sitten der Völker (1914—16, 
3köt.); Menschenkunde (1923); Illustrierte Völker-
kunde (1924—26. 3 köt.). 

Buseu, város, 1. Buzau (XX. k.) 
*Bus Fekete László, színműíró, szül. Kecske

méten 1896 jan. 29. A műegyetem építészeti 
szakosztályán végzett tanulmányainak befejezése 
után hosszabb külföldi tanulmányutat tett, mely
ről visszatérve, újságíró lett. Első költeményei 
1914-ben jelentek meg az Élet-ben. Azóta számos 
verse, novellája, tréfája jelent meg különféle 
szépirodalmi folyóiratokban (Élet, Új Idők stb.) 
és napilapokban (A Nap, Az Est, Pesti Napló, 
Magyarország). Első színművét: a Buzaviráq-oX 
a Magyar Színház mutatta be 1921. Ez leg
nagyobb hatású színpadi alkotása. Operettjei kö
zül A nóta vége aratta a legnagyobb sikert, 
amely három fővárosi szinpadon került szinre 
hosszú ideig (Budai Színkör, Király- Színház, 
Városi Színház). Munkái: A pravaz (regény, 
1922); Baba (regény, 1922). Színmüvei: Búza
virág (szinmű, Magyar Színház, 1921); Raguza 
hercege (operett, zenéje Jeszenszky Gyulától. 
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Városi Színház, 1923.); Árvácska (operett, 
zenéje Zerkovitz Bélától, Budai Színkör, 1924); 
Mihályiné két leánya (vígjáték, Belvárosi Szin
ház, 1924); Hűségszérum (színmű, Renaissanee, 
1926); Csuda Mihály szerencséje (operett, Zer
kovitz Béla zenéjével, Magy ar Szinház, 1926). 

Busir, kikötőváros Perzsiában, kb. 27,000 lak. 
Buskerud, norvég kerület, (1920) 137,249 lak. 
'Bvtsöe(Bauschendorf),Szej?eB vm., (Tr. Cs.-Szl.) 
Busóit, Georg, német történetíró, megh. Göt-

tingenben 1920 szept. 2. 
Busoni, Ferruccio, olasz zeneművész, megh. 

Berlinben 1924 júl. 27. Magyarul megjelent mun
kája : Vázlatok a zeneművészet új esztétikájához 
(ford. Hevesi Sándor, 1920). 

Bussa (Busa), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Busse, Kari, német író, megh. Berlinben 1918 

dec. 4. Utolsó müvei: Geschichte der Weltlitera-
tur (1913); Winkelglück (1918.) 

Busse-Palma, Georg, német író, megh. Teu-
pitzben 1915 febr. 14. 
*Bussler, iMdwig, német zeneművészeti író, 

szül. Berlinben 1838 nov. 26., megh. u. o. 1901 
jan. 18. Művei: Praktische Harmonielehre (1875); 
Kontrapunkt und Füge (1878); Musikalische For-
menlehre (1878); Partiturenstudium (1882); Lexi
kon der musikaL Harmonien (1889.) 

Bústelek (Bústelek), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Busto Arsizio, város Milano olasz tartomány

ban, (192D 25,629 lak. 
Bustyaháza (Bustino), Máramaros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Bute, skót sziget, (1921) kb. 11,000 lak. 
Bute (Buteshire), skót grófság, (1923) 18,100 lak. 
Butka (Budhovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Butler, város Pennsylvaniában, (1920) 23.778 

lakossal. 
Butte, város Montana északamerikai állam

ban, (1920) 41,611 lak. 
•Buttel-Reepen, Hugó von, zoológus, szül. Bré

mában 1860 febr. 12. Az oldenburgi természet
rajzi múzeum igazgatója. Különösen a méhek és 
darazsak életét tanulmányozta. Müvei: Sind die 
Bienen Reflexmaschienen ? (1900); Die stammes-
geschichtliehe Entstehung des Bienenstaats 
(1903); Die moderné Tierpsyehologie (1909); Le-
ben und Wesen der Bienen (1915). 

Butti, Enrico Annibale, olasz író, megh. Mila
nóban 1912 nov. 26. 

Buttler, Dundas Edward, angol író, megh. 
1919 febr. 

Buttykay Ákos, zongoraművész és zene
szerző, újabb művei: A csibészkirály; Az ezüst
sirály; Olivia hercegnő; A császárné apródja. 
1920-ban mint zeneakadémiai tanár nyugalomba 
vonult és Amerikába utazott, hol nejével, Kosáry 
Emma operettmüvésznővel együtt sok dicsőséget 
szerzett. 

Buturlinovka, város Vorones orosz kormány
zóságban, (1920) 28.100 lak., 1914 óta 10.000-rel 
fogyott lakossága. 

Butze, Nuscha (Johanna), német színésznő, 
megh. Berlinben 1913 dec. 10. 

Buxtehude, hannoveri város, (1919) 3363 lak. 
Buxton, angol város Derbyshireben, (1921) 

15.641 lak. 

•Buxton (ejtsd: b5xtn), 1. Charles Roden, angol 
képviselő, szül. 1875 nov. 27. Noel testvérével 
1914., mintaBalkán ismerőjét, Bulgáriábaküldték, 
hogy azt az ententehoz való csatlakozásra meg
nyerjék, de sikertelenül. Bukarestben egy merény
let alkalmával mindakettőt megsebesítették. Kö
zösen adták ki műveiket: The war in the Balkans 
(1915); Towards a lasting Settlement (1915), 
amely egy igazságos világbéke gondolatát fejte
geti ; The secret agreements (1918). 

2. B., Sydney Charles, viscount, angol állam
férfi, 1914. megvált a kereskedelmi tárcától és 
Dél-Afrika főbiztosa és főkormányzója lett; 
1920-ban visszavonult. 
*Buysse, Cyriel, hollandi író, szül. Neveieben 

(Kelet-Flandria) 1859 szept. 20. Sok realisztikus 
elbeszélést és regényt irt, nevezetesebbek: Leeuw 
van Vlaanderen (1900); Van arme Mensehen 
(1901); Het leven van Rozeke van Dalén (1906); 
drámái közül: Het gezin van Paemel aratott 
nagyobb sikert 

Búza (Búza), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Búza, 1. Barna, politikus, 1918-ban a Károlyi

kormány, utóbb a Berinkey-kormány földmíve-
lésügyi minisztere volt, előbbiben az igazságügy
minisztérium ideiglenes vezetésére is megbízást 
nyert. Az első földreformjavaslatot ő készítette. 
Müvei: Magyarország igaza (1919); A magyar
ság jövője (1919). 

*%B.László, egyetemi tanár, jogi író, szüL Sáros
patakon 1885 febr. 8. Jogi tanulmányait Sáros
patakon, Budapesten és Kolozsvárott végezte, 
ahol doktorrá avatták. 1908-ban a sárospataki 
jogakadémia tanára lett, 1923. a Ferenc József
egyetem r. tanárának nevezték ki. Önálló müvei: 
A levegőterület nemzetközi jogi helyzete (1910); 
Bosznia és Hercegovina államjogi helyzete 
(1911); A miniszterek jogi felelőssége (1911); 
Az obstructio jogtana (1912); A kötelező sza
vazás (1913); A parlament szerepe az állam
szerződések kötésénél (1914); Az állami orgá
numok jogi helyzete (1914); A képviselőház ház
szabályai (1916); A háború és a nemzetközi jog 
(1916); A magyar szentkorona igényei a volt 
mellékországokra (1916); A magyar trónörö
kösben megkívántató kellékek (1916); A királyi 
család a magyar közjogban (1918); A nemzet
közi jog jogi természete (1922); Az Aland-ügy 
és a nemzetközi jog (1923); A helyreállítási köl-
csönnemzetközijogibiztosítékai{Í92í); Magyar
ország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog 
szempontjából (1925). 

Búzád (Buzat), Temes vm. (Tr. R.) 
Buzaíalva (Buzice), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Buzaháza (Búza), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Buzahely, Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Búzamező (Buzas), Szolnok-Doboka vmegye. 

(Tr. R.) 
Búzás (Zitná), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Buzásbesenyő (Bisineu), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Buzásbocsárd (Bucerdea gránoasá), Alsó-

Fehér vm. (Tr. R.) 
Buzáth, 1. Ferenc, gyógyszerész, volt orsz. 

képviselő, megh. Budapesten 1919 jan. 2. 
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*2. B. János, fővárosi alpolgármester, szül. 
Battonyán 1870 szept. 19. Az egyetemet Buda
pesten elvégezvén, 1891. mint díjnok a főváros 
•szolgálatába lépett; előbb a számvevőségnél, 
majd az adóügyosztályban működött, 1912. tanács
nokká, 1920. címzetes, 1924 és az általános 
tisztújftáskor 1926. valóságos alpolgármesterré 
választották. Közigazgatási szolgálatának súly
pontja a közüzemek községesítésére esik. Ö ve
zette a gázgyárak beváltási munkálatait, az 
•óbudai gázgyár építkezését, 1914. és 1916. a Ma
gyar Villamossági r. t. váci-úti telepének, 1918. a 
Budapesti Ált. Villamossági r. t. telepének bevál
tási munkálatait, a főváros kelenföldi elektromos 
centráléjának építkezését úgy, hogy 1918 óta 
Budapesten a főváros a kizárólagos áramszolgál
tató. Elnöke a gáz- és elektromosmüvek igaz
gatóságának. A vízmüvek rekonstrukciós munká
latai szintén az ő vezetése alatt folynak. 

Buzau, román város, (1919) 29,483 lak. 
Búzd (Boz), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Buzias = Buziásf ürdő. 
Buziásfürdő (Buzias) Temes vm., (1920) 2816 

lak. (Tr. E.) 
Buzinka (Buzinka), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Buzita (Buzitá), Abaúj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Buzolic Iván, horvát költő, megh. 1894-ben. 
Buzsak, kisk., Somogy vm., (1920) 2476 lak. 

*Buzzi, Paolo, olasz költő, szül. 1874. Futu
rista lírájának legnevezetesebb gyűjteményei: 
Aeroplani (1909); Versi liberi (1913); II bel cada-
vere (1919); II poéma di Garibaldi (1919). La 
taninaria azzurra c. regényt is irt (1919). 

•Bücheler, Franz, német klasszika-filológus, 
szül. Eheinbergbeu 1837 jún. 3., megh. Bonnban 
1908 máj. 3. Müvei: Petronii satirarum reliquiae 
{i. kiad. 1904); Carmina latina epigraphica 
<1895—97); Umbrica (1883); ezenkívül számos 
értekezés az olasz tájnyelvekről. 

Büchler Ignác, orvos, megh. Kolozsvárt 1917 
dec. 31. 

Büchner, Alexander, német és francia író, 
megh. Hannoverban 1904 márc. 7. 
•Bücking, Hugó, geológus, szül. Bieberben 

(Hessen-tartomány) 1851 szept. 12. Kiéiben, majd 
Strassburgban volt egyetemi tanár, 1918. az 
összeomlás után nyugalomba vonult. Ásvány
tani vizsgálatokon kívül számos geológiai érte-
kőzést írt. 

Büdfalva, Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Büdöskő (Smrdáky), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Büdöskút (Stinkenbrunn), Sopron vm. (Tr. A.) 
Büdszentmihály, nagyk. Szabolcs és Ung 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 8255 lak. 
•Bühler, Kari, német pedagógus, szül. Meckes-

heirnben (Baden) 1879 máj. 27. Bécsben egyetemi 
tanár. Müvei: Über Gestaltqualitaten (1916); 
Abriss (1919); Handbuch der Psychologie (1922); 
Cie geistige Entwicklung des Kindes (4. kiad. 
1924). Átdolgozta Ebbinghans Grundzüge der 
Psychologiejának 1. kötetét (1919). — Felesége, 
B- CMrlotte, pszichológus, bécsi egyetemi ma
gántanár. Magyarul megjelent munkája: Az ifjú
kor lelki élete (ford. Tárkonyi Hildebrand, 1925). 

Bük, nagyk. Sopron vm., (1920) 2804 lak. 

Bükkaranyos, nagyk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 1266 lak. 

Bükkfáivá (Bucováf), Temes vm. (Tr. R.) 
Bükkhegy (Buchberg), Temes vm. (Tr. R.) 
Bükkmogyorósd, kisk. Borsod, Gömör és 

Kishont közig. egy. egyes, vm., (1920) 380 lak. 
Bükkörményes (Urmenis), Szilágy vmegye. 

(Tr. R.) 
Bükkös (Bichigin), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 
Bükkösd, kisk. Baranya vm., (1920) 714 lak. 
Bükköskút (Bukovina nad Hronom), Bars 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Bükköspatak (Bukovec), Máramaros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Bükkszék, kisk. Heves vm., (1920) 930 lak. 
Bükkszenterzsébet, kisk. Heves vm., (1920) 

1286 lak. 
Bükkszoldobágy (Solduba), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Bükktótfalu (Stremt), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Bükkzsérc, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1334 lak. 
Bülow, 1. Bernhard, német államférfi, a kan

cellárságról való lemondása után nagykövet lett 
s a világháború kitörésekor Rómában működött, 
de nem birta megakadályozni, hogy Olaszország 
bele ne avatkozzék a háborúba volt szövetségesei 
ellen. Megjelent tőle : Deutsche Politik (1916); 
Grundlagen der diplomatischen Verhandlungen 
bei Kriegsausbruch (1920). 

*2. B. Kari von, porosz tábornagy, szül. Ber
linben 1846 márc. 24., megh. u. o. 1921 aug. 31. 
Résztvett mint tiszt az 1866. és 1870—71,-i had
járatokban, 1903. hadtestparancsnok lett. A világ
háború kitörésekor mint vezérezredes a 2. német 
hadsereget vezette Belgium ellen, 1914 aug. 
21—24. Namurt vette be, majd fedezte Kluck 
visszavonulását az Aisne-ig a marnei csatában s 
átvette az újonnan alakított hadsereg parancs
nokságát. 1915. tábornagy lett, de 1916. rendel
kezési állományba helyezték. 

*Bünker Bajnárd János, szül. Seebach gyár
telepen (Karintia) 1863., megh. Sopronban 1914 
nov. 13., ahol az evang. népiskola tanítója volt. 
Sopron múzeuma tulajdonképpen neki köszön
hető. Egyik legalaposabb kutatója és ismertetője 
a hagyományos népies építkezésnek. Egy dolgo
zata szól a millenniumi faluról és házról. B. első
rendű specialista volt a híenc nevű régi hazai 
német népelem tanulmányozásában. Erre vonat
kozik két nagyobb munkája: Schwanke, Sagen 
und Márehen in heanzischer Mundart (Leipzig 
1907, a bécsi Tud. Akad. támogatásával) és 
Volksschauspiele ausObersteiermark(Wien 1914). 
írt a soproni ev. temetőben elhelyezett síremlé
kekről is. V. ö. Bothár Dániel, Bunker R. I. 
nekrológja, 1916). 

Büntető novella. A büntető törvények ki
egészítéséről és egyes rendelkezéseinek módo
sításáról, valamint a büntető igazságszolgáltatás 
további egyszerűsítéséről az igazságügyminisz-
ter 1923 dec. 14., majd 1924 máj. 14., és 1925 
jan. 19. törvényjavaslatot nyújtott be. Ez a fel
tételes szabadságra bocsátás, a politikai jogok 
gyakorlatának felfüggesztése, a foglalkozás 

5* 
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gyakorlatától eltiltás és a büntetés feltételes fel
függesztése tekintetében a Btk. rendelkezéseit 
messzemenően kiterjeszti, az izgatás, magánosok 
elleni erőszak, rágalmazás, beosületsórtós, pár
viadal, a vallás-, a közegészség- és a személyes 
szabadság elleni bűncselekmények, valamint né
mely kihágás büntetését szigorítja, a vagyon el
leni bűncselekmények meghatározását, minősített 
eseteit ós büntetési tételeit pontosabban írja kö
rül, ezenfelül bűncselekménnyé teszi a titkos 
szervezetek alakítását és támogatását is. A sajtó
jogban szigorítja a nyomdatulajdonos felelőssé
gét és a kúriának lapbetiltási jogot ad. A meg
rögzött bűntettesek számára szigorított dolog
házat, a becsület fokozottabb védelmére becsü
letvédő külön bíróságot állít fel. A javaslat a 
bűnvádi eljárás egyszerűsítésére is törekszik, 
főleg az egyesbíráskodás körének kiterjesztése 
és a perorvoslatok megszorítása útján. A javas
latot a nemzetgyűlés igazságügyi bizottsága 
csak részben tárgyalta le. 

Bürgezd (Bilgez), Szilágy vm. (Tr. R.) 
*Bürkner, Hugó, német festő és fametsző, 

szül. Dessauban 1818 aug. 24., megh. Drezdában 
1897 jan. 17. Előbb festő volt, majd megtanulta 
a fametszést, később a drezdai akadémián taní
tott. Sok népszerű fametszet került ki műhelyéből. 

Bürkös (Barghis), Nagy-Küküllö vármegye. 
(Tr. R.) 

Bürüs, kisk Somogy vm., (1920) 328 lak. 
Büssü, kisk. Somogy vm., (1920) 995 lak. 
Bütow, pommerániai város, (1919) 8676 lak. 
Bütschli, Ottó, német zoológus, megh. Heidel-

bergben 1920 febr. 3. 
Büttner (güntherivitzi), Í.Júlia, írónő, megh. 

Aranyosmaróton 1925 febr. 9. 

Cabaj (Cábaj), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cable (ejtsd: kébi), George Washington, amerikai 

iró, megh. St. Petersburgban (Florida) 1925 jan. 
31. Utolsó művei: Posson Jone' and Pere Raphael 
(1909); Gideon's bánd (1914); The amateur gar-
den (1914); The flower of the Chapdelaines (1918); 
Lovers of Lousiana (1918). 

Cabra, város Córdoba spanyol tartományban, 
(1920) 14.951 lak. 

Cáceres, 1. spanyol tartomány, ter. 20,012 km2, 
(1922) 415,190 lak. — 2. C., a tartomány fővárosa, 
(1920) 23,563 lak. 
*Caohin (ejtsd.- kisen), Marcel, francia kommu

nista politikus, szül. 1869. Előbb a filozófia tanára 
volt, majd szocialista agitátor Girondeban. Bor-
deauxi polgármester lett, 1912. Parisba költö
zött, 1914. képviselővé választották és a toursi 
kongresszus óta a francia kommunista szecesszió 
elismert feje. 
*Cad, újonnan alakított francia gyarmat Afriká

ban, É.-on Tibestitől kezdődik és D.-en Sári és 

2. B. IÁna (Benedek Aladárné), írónő, megh. 
Aranyosmaróton 1917 nov. 5. 
•Büttner, Richárd, német Afrikautazó, szüL 

Brandenburgban 1858 szept. 28. Résztvett 1884— 
1886. a Kongo-expedicióban. Munkái: Ergebnisse 
meiner Reise in Westafrika (1889); Reisen in 
Kongoland (1890). 

Büttös, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 498 lak. 
Bylandt-Rheidt, Artúr, gróf(ilj.), volt osztrák 

belügyminiszter, megh. Badenban (Bécs m.) 1915 
júl6 . 

*Byng, Julián, Vimy és Thorpele-Soken 
bárója, angol tábornok, szül. 1862 szept. 11. A 
világháborúban 1914. Egyiptomban volt hadtest
parancsnok, 1916. Flandriában a kanadai hadtes
tet, 1917—18. Cambrai vonalán a 3. angol had
sereget, 1918 tavaszától az angol-amerikai had
sereget vezényelte. 
•Byrd (ejtsd: Mrd), Richárd Evelyn, amerikai 

tengerésztiszt és Észak-sarkkutató, szül. Winches
terben 1888 okt. 24. Katonai iskolát, egyetemet 
járt Virginiában és tengerészeti akadémiát vég
zett. A világháborúban a tengerószetnól légi szol
gálatot teljesített. 1925-ben Grönlandba repült 
az északsarki út kipuhatolására. 1926-ban a Spitz-
bergákon át egy Fokkeren 15Vs óra alatt az 
Északi Sarkra repült és Peary 1909-iki észle
leteit igazolta. 

Byron (ejtsd: bájra), George Noel Gordon, angol 
költő, műveinek újabb magyar fordításai: Trans-
formatio (ford. Marczali Erzsi, 1912); Childe Ha-
rold zarándokútja (ford. Torkos László, 1913); 
Beppo (verseselb.,ford. Kosztolányi Dezső, 1920); 
Ifjú Harold zarándokútja (ford. Harsányi Zsolt, 
1924); Mazeppa (ford. Kosztolányi Dezső, 1924); 
A sziget (ford. Dézsi Lajos, 1924). 

Auk határáig terjed, kiszakították a francia 
Equatoriából, területe kb. 1.800,000 km2, (1915) 
2.090,000 lak. 

Cadca = Csaca. 
Cadiz, 1. spanyol tartomány, ter. 7323 km2, 

(1920) 523.246 lak. — 2. C., a tartomány fővárosa, 
(1920) 77,896 lak. 
"Cadorna, Luigi, gróf, olasz tábornok, C. Raf-

faele tábornok (1. IV. k.) íia, szül. Pallanzában 
1850 szept 4. 1892-ben a 10. bersaglieri-ezred 
parancsnoka, 1896. a 8. olasz hadtest vezérkari 
főnöke, 1898. Pistójában dandárparancsnok, 1905. 
Anconában ós Nápolyban hadosztályparancsnok, 
1910. pedig a 4. olasz hadtest parancsnoka volt. 
1914-ben az olasz fegyveres erő vezérkari főnö
kévé nevezték M. A világháborúban az olasz 
hadüzenettől kezdve (máj. 23.) 1917 nov. 9. az 
olasz király oldalán mint a hadsereg vezérkari 
főnöke működött, vagyis az összes hadmüveletek 
tervezője, irányi tó ja ós vezetője volt. Hadműve
leteit állandóan balszerencse kísérte, mert az osz-

C, Cs. 
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trák-magyar hadseregnek az Isonzo-f olyó hosszá
ban védekező seregtesteivel szemben az 1—11. 
isonzói igen véres csatákban sem volt képes 
«lérnihadműveleti céljait. A 12. isonzói csatában 
(1917 okt. 24.—nov. 15.) nagy vereség érte, amiért 
is felelősségre vonatván, állásából elmozdították. 
Később az entente-hatalmak haditanácsának tagja 
volt, 1918 szept. havában pedig rendelkezési állo
mányba helyezték. 1924-ben marsallnak nevez
ték ki. A világháborúban való szereplését La 
gnerra álla fronté italiana (2 köt., 1921) és Altre 
pagine snlla grandé gnerra (1925) c. müveiben 
írta meg. Azonkívül megírta atyjának szereplé
sét is: 11 generálé Raffaele Cadorna nel risorgi-
mento italiano (1922). 

Caen, város Calvados francia dép.-ban, (1921) 
53,743 lak. 

Caerphilly, város Walesben, (1921) 36,896 lak. 
•Caetani, Leone, Sermoneta és Teano hercege, 

olasz orientalista, szül. Rómában 1869 szept. 12. 
Leydenben tanult és a római egyetem tanára. 
Rövid ideig képviselő volt, de Tripolisz megszál
lását helytelenítette s le kellett mondania man
dátumáról. Egyike a legkiválóbb orientalisták
nak. Főbb müvei: Studii di storia orientale (1911 
és köv.); Chronographia islamica (2 köt., 1912). 
Szerkeszti az Annali dell'Islam-ot. 

Cagliari, olasz tartomány, ter. 13.415 km2, (1921) 
531,168 lak. — 2. C, a tartomány fővárosa, (1921) 
61,758 lak. 

Gahors, Lot francia dép. székhelye, (1921) 
11,868 lak. 

Caillaux (ejtsd: kefló), Joseph, francia államférfi, 
1911—12. miniszterelnök és belügyminiszter volt, 
1913. Doumergue kabinetjében pénzügyminiszter, 
de mikor az ellene folytonos támadást intéző Cal-
mette Gastont, a Figaro szerkesztőjét a neje 1914 
márc. 17. lelőtte, le kellett mondania. Nejét az es
küdtszék fölmentette, de politikai befolyását már 
nem nyerte vissza, ellenben, mivel a békekötés mel
lett cikkezett, 1918 jan. 14. letartóztatták. 1920-ban 
báromévi fogházra ítélték, de büntetését a vizs
gálati fogsággal kitöltöttnek vették, ellenben öt 
•évre Parisból kitiltották és csak 1924 jún., am
nesztia útján tért vissza Parisba. 1925-ben a Pain-
levé-kormány pénzügyminisztere lett, de pénz
ügyi terveit nem valósíthatta meg s rövid idő 
múlva megbukott. 1926-ban a Briand-kormány-
fcan újra elvállalta a pénzügyi tárcát, de Herriot 
rövidesen megbuktatta, mert a pénzügyi dikta
túrára kapott jogkörét nem helyeselte. A háború 
után írta: Mes prisons (1920); Oú va la Francé, 
oü va l'Burope (1922); Ma théorie (1926). Ki
válószakmunkája: L'impöt surlerevenu (1914). 

Caillavet (ejtsd: kejjavé), Georges Armand de, 
francia drámaíró, megh. Parisban 1915 jan. 14. 
Magyarul újabban megjelent vígjátékai (Flers-
sel) Papa (ford. Molnár Ferenc, 1911); Primerose 
kisasszony(ford. Góth Sándor, 1912); A zöld frakk 
(ford. Eeltai Jenő 1913); A legszebb kaland (ford. 
u. a. 1915). 

Cailletet (ejtsd: kejjté), Ziouis Paul, francia fizi
kus, megh. Parisban 1913 jan. 5. 
•Cain (ejtsd:ken), GeorgesJules Auquste, francia 

íestő és író, Auguste G. fia, szül. Parisban 1853 
ápr. 14., megh. u. o. 1919 márc. 4. A párisi Carna-

valet-muzeum igazgatója volt, kiváló műgyűjtő és 
szervező. Képeiben és irodalmi munkáiban egy
aránt a régi Paris érdekelte, előbbiek közül 
jelentősebbek: Barrikád 1830-ban; Összetűzés a 
Café Rotondeban 1814-ben; Az olaszországi had
sereg győzelmének hire 1797-ben; több Napóleon-
jelenet stb., utóbbiak közül: Coins de Paris; 
Promenades dans Paris stb. 

Cairo, város Illinois északamerikai államban, 
(1920) 15,203 lak. 

Caithness, grófság Skóciában, ter. 1844 km2, 
(1923) 27,300 lak. 

Caivano, város Napoli olasz tartománvban, 
(1911) 12,766 lak. 

Cajander, Paavo, finn író, megh. 1916. 
Cajla (Cajla), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cák, kisk. Vas vm., (1920) 278 lak. 
Cakó (GaJcovo), Gömör és Kishont vármegve. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Cakóháza, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 214 lak. 
Cakovec = Csáktornya. 
Calabria, olasz compartimento, ter. 15,075 km2, 

1.563,788 lak. 
Calahorra, város Logrono spanyol tartomány

ban, (1920) 10,767 lak. 
Calais, város Pas-de-Calais francia départe-

mentban, (1921) 73,001 lak. A világháborúban az 
angolok kirakodóhelye és főhadtápállomása vol t 
s ezért több ízben német repülők bombázták. 

*Calamine, La, 1919. Moresnet semleges terü
letből alakított belga község, (1920) 4216 lak. 

Calandra, Davide, olasz szobrász, megh. 
Torinóban 1915. 

Calarasi (Kálaras), romániai város, (1920) 
13,050 lak. 

Calatafimi, város Szicíliában, (1921) 10,205 lak. 
Calatayud, város Saragossa spanyol tarto

mányban, (1920) 12,081 lak. 
Caldas, város Minas Geraes brazíliai állam

ban, (1920) 14,478 lak. 
Calgary, Kanada Alberta tartományának fő

városa, (1921) 63,305 lak., 1913. még csak 43,704 
lakosa volt. 

Cali, város Colombiában, (1918) 45,525 lak. 
Calice Henrik gróf, volt osztrák-magyar 

nagykövet, megh. Görzben 1912 aug. 29. 
*Calker, 1. Fritz von, német büntetőjogász, 

szül. Weselben 1864 okt. 24. Előbb strassburgi, 
1920-tól müncheni egyet, tanár. Főbb müvei: 
Strafrecht und Ethik (1897); Frauenheilkunde 
und Strafrecht (1908). 

*2. C, Wilhelm von, német közjogi író, C. 1. 
testvéröccse, szül. Reutinben (Bajorország) 1869 
máj. 1. Tanár volt Giessenben, Kiéiben. 1914-ben 
freiburgi egyetemi tanár lett. Badeni és hesseni 
alkotmánytörvényekről írt tanulmányokat. 

Callao, Peru fő kikötővárosa, (1920) 52,843 lak. 
*Ca l l i p l i o r a («iat), 1. Dongólégy (V. köt.). 

Egyik faja az amerikai húslégy (0. anthropo-
phaga Conil = Lucilia macellaria Fabr. = Lu-
cilia hominivorax Coquerel), melynek lárvái' 
«screw-worm» néven ismeretesek és arról neve
zetesek, hogy nemcsak az emberek testén elő
forduló sebekben ütnek tanyát, hanem az ember 
orr- és homloküregébe, garatjába, gégéjébe, fü-
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lébe, sőt ntóg a koponyaüregébe is bellatolnak és 
súlyos megbetegedéseket, gyakran vórmérgezést 
ós halált is okoznak. A kifejlett légy liossza 
9—10 mm.; színe fémfényü zöld és kék között 
változik; torán bárom fekete hosszanti sáv van. 
Amerikában és Kelet-Ázsiában honos. 

•Calonder, Félix, svájci államférfi, szül. a 
graubündeni Schusban 1863 dee. 7. 1918-ban 
szövetségi elnöknek választották, 1921—22-ig a 
nemzetközi Rajna^bizottságban Svájc képvise
lője, majd a Népszövetség tanácsának képvise
lője volt a felsőszilóziai határmegállapító bizott
ságban. 

Caltagirone, város Catania olasz tartomány
ban, (i92i) 30,459 lak. 

Caltanissetta, 1. tartomány Szicíliában, (1921) 
391,482 lak. — 2. C, a tartomány fővárosa, (1921) 
128,477 lak. 

Caluire-et-Coire, város Rhone francia dép.-
ban, (1921) 12,882 lak. 

Calvados, francia département, ter. 5693 km3, 
(1921) 384,730 lak. 

•Camaguey , város Kuba szigetén, (1919) 41,909 
lakossal. 

Camberwel l , London egyik közigazgatási 
kerülete, (1921) 267,198 lak. 

•Cambon , 1. Jules Martin, francia állam
férfi, szül. Parisban 1845 ápr. 5. Algéria kormány
zója volt 1891., majd washingtoni nagykövet 
le t t ; 1907—14-ig Berlinben volt nagykövet , 
1915. Briand a l a t t külügyminiszteri ál lamtitkár 
lettj; 1916. betiltották Parisban a Francia
ország gazdasági jövőjéről szóló előadásait; 
1920. a nagykövet i tanács elnöke lett. 

2. C, Pierre Paul, francia diplomata, megh. 
Parisban 1924 máj . 29. 1898—1920-ig londoni 
nagykövet volt s az entente cordiale létrehozá
sában főszerepe volt. 

Camborne , város Cornwall angol grófságban, 
(192D 14,578 lak. 

Cambra i , város Nord francia départementban, 
(192D 26,023 lak. A világháborúban heves harcok 
folytak körülötte; 1914 aug. 27-től 1918 okt. 9-ig 
a nemetek tar tot ták megszállva. 

Cambr idge , 1. angol város Cambridgeshireben, 
(1922) 59,200 lak. — 2. G-, város Massachusetts 
északamerikai államban, (1920) 115,000 lak. 

Cambr idgesh i r e , angol grófság, (1921) 129,594 
lakossal. 

Cambus l ang , város Skóciában, (1921) 116,309 
lakossal. 

Camden , város New Jersey északamerikai ál
lamban, (1920) 116,309 lak. 

C&mpania, olasz eompartimento, ter. 16,362 
km», (1924) 3.656,5,19 lak. 

C a m p a r d o n , Émüe, francia történetíró, megh. 
Par i sban 1915. 

Campbe l town , skóciai város, (1921) 6757 lak. 
*Camp-des -Romains , francia erőd a verduni 

körzetben Saint-Mihiel mellett, a világháborúban 
1914 szept. 25. bajor csapatok ostrommal el
foglalták; 1918 szept. 12. amerikai csapatok 
foglalták vissza. 

Campeche , 1. mexikói állam, ter. 46,850 km*, 
(1921) 74,170 lak. — 2. G. (San Francisco de C), 
az állam fővárosa, (1921) 17,385 lak. 

•Campendonk, Heinrich, német festő, 6züL 
Krefeldben 1889 nov. 3. Előbb Gogh és Cézanne 
hatása alatt állt, később Mareés Pranz hatása alá 
került, 1921. a krefeldi művészeti iskola tanára 
lett. 

Campiglia Marittima, város Pisa olasz tar
tományban, (1921) 10,095 lak. 
•Campina, város Romániában, a prahovai ke

rületben, (1918) 8511 lak. Nagy petroleummezők 
központja. 

Campobasso, 1. olasz tartomány ter., 4383 km2, 
(1921) 343,638 lak. — 2. C., a tartomány fővárosa, 
(1921) 16,330 lak. 

Campobello di Licata, város Szicíliában, (i92i> 
16,244 lak. 

Campobello di Hazzara, város Szicíliában, 
(192D 8988 lak. 

Campos, 1. város Mallorca spanyol szigeten^ 
(1920) 5096 lak. — 2. C, város Rio de Janeiro 
brazíliai államban, (1920) 175,250 lak. 

Campos Salles, Manóéi Ferraz de, Brazília 
volt elnöke, megh. Rio de Janeiróban 1913 jún. 28. 

Campulung, romániai város, (1920) 16,100 lak.. 
Cana = Hernádcsány. 
Canalejas y Mendez, Jósé, spanyol miniszter

elnök, anarchista merénylet áldozata lett Madrid
ban 1912 nov. 12. Utolsó ténykedése volt az ú. n. 
Cadena8-törvény tető alá hozása, mely a Vatikán
nal való viszályt az ő tervei szerint fejezte be. 
Eszerint 22 kolostort bezáratott és újabbak alapí
tását eltiltotta. 

Caííar, provincia Ecuadorban, ter. 3933 km% 
76,000 lak. 

Canberra, Ausztrália új fővárosa; 1913 márc. 
12. avatták föl ünnepiesen, (1924) 3677 lak. Egy 
chicagói építész tervei szerint való teljes befeje
zéséig Melbourne marad az államszövetség fő
városa. 

Canelones, departamento Uruguayban, (1922) 
127,269 lak. 
*Caneva, Garlo, olasz tábornok, szül. Udinebaa 

1845 ápr. 22., megh. Rómában 1922 szept. 22. 
Résztvett 1897. az afrikai hadjáratban, 1902. 
tábornok lett, 1911. a tripoliszi hadsereg főpa
rancsnoka, 1912-ben szenátor. Elnöke volt a vüágr 
háborúban a caporettói (karf reiti) olasz vereség 
ügyében kiküldött parlamenti bizottságnak. 

•Canevari, Demetrio, VII. Orbán pápa udvari 
orvosa, szül. 1559., megh. 1623. Egyike volt a 
legrégibb ismert bibliofileknek. 

Cangas de Tineo, város Asturia spanyol tar
tományban, (1920) 23,668 lak. 

Canicatti, város Szicíliában, (1921) 31,112 lak. 
•Cankov, Alexander, bolgár politikus, szüL 

Orehovóban 1879. Szófiai és német egyetemeken 
végezte nemzetgazdasági tanulmányait. A szófiai 
nemzeti bankban vezető állásra tett szert, majd 
a szófiai egyetem tanára lett, 1920—21. rektora 
volt 1923 jún.-ban a parasztpárti Sztambulijszki 
bukása után a király miniszterelnökké és kultusz
miniszterré nevezte ki. Ettől az időponttól kez
dődik az állandóan forradalmi hangulatú Bulgária 
konszolidációja. 

*Cannan (<$t»d.: kénen), Gilbert, angol iró, szül. 
Manchesterben 1884. Regényeiben gyakran tár
gyalja a valódi kereszténység ős a makacs puri-
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tanság közti ellentétet. Főbb regényei : Round 
the coiner (1913); Three prethy men (1916); The 
stucco house (1917); szinrnüveiközül említendő: 
The release of the sóul (1920). 

Cannes, város Alpes-Marítimes francia dép.-
ban, (192D 30,907 lak. 
*Cannesi értekezlet, 1922 jan. 6—14-ig Lloyd 

George javaslatára Rathenau részvételével ült 
össze azzal a céllal, hogy a rajnai megszállást s 
ezáltal Németország kiadásait csökkentsék. Ra
thenau német külügyminiszter azonkívül még 
fizetési halasztást, az államháztartás stabilizá
lását, aranyban fizetendő vámokat és a birodalmi 
bank autonómiáját követelte. Azonban az új 
Poincaré-minisztórinm az egész biztonsági szer
ződést felborította, csupán azt érték el, hogy a 
genovai gazdasági konferenciát összehívták. 

Canonsburg, város Pennsylvania északame
rikai államban, (1920) 10,632 lak. 

Canosa di Puglia, város Bari olasz tarto
mányban, (1921) 26,531 lak. 
•Cantacuzino János, román orvos, szül. 1863. 

A bukaresti orvosegyetemen a kísérleti orvos
tudomány tanára s a szérumterápia legjelesebb 
mivelője. Mint ilyen megalapította a bukaresti 
szérum- és oltó-intézetet. Számos munkát írt a 
kolera, tüdővész,' vörheny és kiütéses tífusz 
szérumkezeléséről. 

Cantagallo, város Rio de Janeiro brazíliai 
államban, kb. 20,000 lak. 

Cantal, francia département, ter. 5779 km3, 
(19M) 199,402 lak. 

Cantavir = Csantavér. 
Cantemir Demeter, román tudós, 1. Kantemir. 

(XI. k.) 
Canterbury, angol város és grófság, (1922) 

23,686 lak. 
Canton, 1. város Ohio északamerikai állam

ban, (1920) 87,091 lak. — 2. C., város Illinois 
északamerikai államban, (1920) 10,928 lak. 
*Cantoni, Alberto, olasz író, szüL Pomponescó-

ban 1841 nov. 16., megh. Mantovában 1904 ápr. l l . 
Irt humoros elbeszéléseket és regényeket; főbb 
müvei: II demonío dello stile (1887); ün re umo-
ri8ta(1891); Umor classico e moderno (1899); 
Scariealasino (1901). 

Cantor, 1. Georg, német matematikus, megh. 
Halléban 1918 jan. 6. 

2. C, Moritz, német matematikus, megh. Hei-
delbergben 1920 ápr. 9. 
*3. C, Matthias, fizikus, szül. Bécsben 1862., 

hősi halált halt az olasz harctéren 1916 máj. 23. 
A würzburgi egyetemen volt a fizika tanára, a 
háború kitörésekor önként jelentkezett katoná
nak és saját kórelmére került a Dolomit-frontra, 
ahol többszörösen kitüntette magát. 
*Canudo, Ricciotto, olasz származású francia 

Író, szül. Gioia dal Coliéban (Bari mellett) 1879 
jan. 2., megh. Parisban 1923 nov. 10., ahová 1902. 
költözött. A francia imperialista körök kedvelt 
írója volt, aki idegen származása ellenére afrancia 
gloire-ért rajongott. A világháború kitörésekor a 
Garibaldi-légióba állt. Költeményei: S. P. 503; 
Le Poéme du Vardar; Dit Panam. Regényei: La 
ville sans chef (1910); Les libérés (1911); Les 
transplantés (la Ville Visage-du-monde, 1913); 

L'escalier des Sept Femmes (1924) stb. Irt szín
darabokat is : La trilogie méditerranéenne (Dio-
nysos; La mórt d'Hercule ; Le délire de Clytein-
nestre) és számos essait, filozófiai, művészeti, 
irodalmi és háborús kérdésekről. 

•Capablanca, Raoul Jósé, sakkmester, szül. 
Havannában 1888. Már tizenkét éves korában 
Kuba legjobb sakkozója volt, 1909. leverte az 
amerikai Marshallt, 1911. San Sebastianban, 
1922. Londonban nyerte meg a nemzetközi sakk
versenyen az első díjat. 

Cape Coast Castle, angol város az Arany
parton Nyugat-Afrikában, (1921) 14,921 lak. 

Cape Girardeau, város Missouri északamerikai 
államban, (1920) 10,252 lak. 
•Capek, 1. Karel Matej, cseh író, szül. Taus-

ban 1860 febr. 21. Számos elbeszélést írt erős, de 
groteszk felé hajló realizmussal; regényei közül 
említendők: A turbina; Egy prágai bourgeois 
tönkrejutása; A Jindrák (egy család katasztró
fája, világháborús háttérrel). 

*2. C., Karel, cseh író, szül. Málé Svatonovice-
ben 1890 jan. 9. írt testvérével Josef-fel (szül. 
1888.) együtt elbeszéléseket, amelyek köztaBozi 
muka (Kínos történetek) kötet kitűnt művészi 
előadásával. Nagyobb feltűnést keltettek merész
ségükkel színmüvei, a szociális utópiát rajzoló 
WUR (Werstand Universal Robot) és több szati
rikus vígjátéka, így A ro varok élete (1921, szatíra); 
Krakatit (1924). 
*Capelle, Eduárd von, német tengernagy, szül. 

Celleben 1855 okt. 10. A birodalmi tengerészeti 
hivatalban szolgált, 1913. lett tengernagy, 1916. 
Tirpitz utóda és keresztülvitte 1917 elején a kor
látlan tengeralatti naszád-háborút. 

*Capellen, Georg, német zeneelméleti író, szül. 
Salzuflenban (Lippe). A monisztikus összhangzat
tan képviselője. Művei: Die Zukunft der Musik-
theorie (1905); Fortsehrittliche Harmonie und 
Melodielehre (1908). 

Capellini, Giovanni, olasz geológus, megh. 
Bolognában 1922 máj. 28. 

*Capello, Luigi, olasz tábornok, szül. 1859 ápr. 
14. Résztvett az 1912-iki tripoliszi hadjáratban és 
a világháborúban Görz elfoglalásánál. Azután az 
asiagói frontot vezényelte. Állandó aktivitása 
összeütközésbe hozta Cadornával, aki a védelem 
híve volt. 1918-ban lemondásra kényszerítették. 
Védelmére Per la verita és Note di guerra iratokat 
írta. Később a fascistákhoz csatlakozott, de nem
sokára ellenzéki lett és részese volt a Zaniboni-
féle összeesküvésnek, amiért fogságba került. 

Capnic = Kapnikbánya. 
Capodistria, isztriai város, (1921) 11,917 lak. 

1918 óta Olaszországhoz tartozik. 
*Capps (ojtsa :kepsz),i&Ztt;íw<i!, amerikai klasszikus 

filológus, szül. Jacksonvüleben 1866 dec. 21. A 
Princeton-egyetem tanára. 1920-ban meghatalma
zott miniszter volt Athénban. C. a görög színház 
történetére nézve vezető tekintély. Fő müvei: The 
greekstage accordingtothe extantdramas(1891); 
From Homer to Theokritus (1901); The intro-
duction of comedy intő the city Dionysia; a 
chronological study in greek literary history 
(1903); Four plays of Menander (1910). A híres 
Loeb Classical Library-t is C. szerkeszti. 
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Caprara Albert gróf, osztrák tábornok és 
diplomata, C. Aeneas testvére, szili. Bolognában 
1630., inegh. 1688. Piecolomini Octavio és Monte-
cuccoli rokona. Kitűnt a magyar-török háború
ban ; 1682. és 1685. pedig Konstantinápolyban 
járt mint követ. Követi jelentését titkára, Be-
naglia Giovanni adta ki (1684). 

Capri, Napoli olasz tartományhoz tartozó szi
get, ter. 210-4 km2, (1921) 7000 lak. Főhelye C, 
(1921) 4607 lak. 

Capna, város Caserta olasz tartományban, (1921) 
13,195 lak. 

Capuana, Luigi, olasz költő, megh. Cataniá-
ban 1915 nov. 28. 

Capus (ejtsd: kapfisz), Alfréd, francia író, megh. 
Neuillyben 1922 nov. 1. Újabb színmüvei: Les 
Favorites (1911); En garde! (1912); Hóléne 
Ardouin (Pierre Veberrel együtt, 1913); L'institut 
debeauté (1913); Théatre couplet (8 köt. 1910-13); 
La traversée (1921). 1914-ben a francia Akadémia 
tagja és a Figaro egyik főszerkesztője lett. Magya
rul megjelentek: Akaiandor (ford. Salgó Ernő, 
1911); A megsebzett madár (ford. Adorján Andor, 
1912). 

Caquetá, territórium Colombiában, (1918) 
74.254 lak. 

Carabobo, Venezuela egyik állama, ter. 4399 
km", (1920) 125,514 lak. 

Caracal, romániai város, (1918) 15,100 lak. 
Caracas, Venezuela köztársaság fővárosa, (1920) 

92,212 lak. 
Caragiale János IMMCS, román író, megh. 

Berlinben 1912 jún. 22. 
Caransebes = Karánsebes. 
Carapegua, város Paraguayban, (1920) 15,000 

lakossal. 
Caravaoa, város Murcia spanyol tartomány

ban, (1920) 18,753 lak. 
Caravaggio, város Bergamo olasz tartomány

ban, (1921) 10,255 lak. 
•Carazo, departamento Nicaraguában, ter. 960 

km2, (1920) 32,059 lak. 
Carballo, város Coruna spanyol tartomány

ban, (1920) 13,774 lak. 
*Carbia, Bomulo, argentínai történetíró, szül. 

Buenos-Ayresban 1885 szept. 15. Előbb laplatai, 
azután buenos-ayresi egyetemi tanár lett. Művei: 
História ecclesiastiea del Eio de La Plata (1914, 
2 köt.); La revolueión del Mayo y la Iglesia (1915) ; 
Manuál de la civilisación argentina (1917). 

Carbonara di Bari, város Bari olasz tarto
mányban, (1921) 10,135 lak. 

Carbondale, város Pennsylvaniában, (1920) 
18,640 lak. 

*Carbónero, Jósé Moreno, spanyol festő, szül. 
Malagában 1860. Géröme-nál tanult Parisban. A 
modern spanyol történelmi festészet legkima
gaslóbb alakja. Leghíresebb képei: Gandia her
ceg megtérése; Viana hercege (mind a kettő a 
madridi modern képtárban). 

Carcagente, város Valencia spanyol tarto
mányban, (1920) 13,810 lak. 

Carcano, 1. Filippo, olasz festő, megh. Milanó
ban 1914. 

2. G., Paolo, olasz politikus, megh. Rómában 
1918 ápr. 5. I 

*3. G, Hámon J., argentínai történetíró, szül. 
Córdobában (Argentína) 1860 ápr. 12. Nemzet
gyűlési képviselő volt 1884—87., majd Córdoba 
tartomány kormányzója. Művei: General Quiroga 
y la expedíción al desierto (1882); Estudios 
coloniales (1895); De Caseros al 11 Settembre 
(1918). 

Carcassonne, Aude francia département fő
városa, (1921) 29,314 lak. 

Carchi, provincia Ecuadorban, ter. 3872 km2, 
45,000 lak. 
*Carco, Francis, francia író, szül. Nouméában 

(Űj-Kaledónia) 1886 júl. 3. Irt költeményeket, re
gényeket. Művei: La bohémé et mon coeur (1912); 
Jésus-la-Caille (reg., 1914); L'équipe (1918); Le 
tempsperdu(1918); Madame Petit doigt(1920); 
Petits airs (költ. 1920); L'homme traqué (reg., 
1922); Au coin des rues (1922); Eien qu'une femme 
(1923). Magyarul megjelent: A hurok (ford. Har
sányt Zsolt, é. n. és 1924). 

*Cardauns, Hermann, német történetíró, szül. 
Kölnben 1847 aug. 8., megh. 1925 jún. 16. Magán
tanár volt Bonnban, később Kölnben a Kölnische 
Volkszeitung főszerkesztője,1891—1913.a Görres-
társaság főtitkára. Önálló művei: Konrád von 
Hostaden (1880); Geschichten aus dem altén 
Köln (1899); Der Kampf um den Nordpol (1910). 
Kiadta: Die Chroniken der Stadt Köln (1875— 
1877, 3. köt). 

Cardenas, kubai város, (1919) 27,477 lak. 
Cardifí, angol kikötőváros és grófság Wales

ben, (1922) 223,830 lak. 
Cardigansbire, grófság Walesben, (1921) 61,292 

lak. Fővárosa Gardigan, (1921) 3689 lak. 
Cardinal von Widdern, Georg, német katonai 

író, megh. Berlinben 1920 júl. 21. 
Cardncci, Giosice, olasz költő, műveinek újabb 

magyar fordításai: C. költeményei (ford. Zoltán 
Vilmos, 1910); Dante (ford. Elek Artúr, 1921). 

Careii maré = Nagykároly. 
Caricin, 1. Sztálingrád (XX. k.). 
Carini, város Szicíliában, (1921) 14,220 lak. 
Carlés, Jean Antonin, francia szobrász, megh. 

Parisban 1919 febr. 18. Utolsó müvei voltak: 
Jeanne d'Arc (márvány, 1916); Pour la Patrie 
et le Droit (bronz). 

Carlisle, 1. angol város, (1922) 53,490 lak. — 
2. G; város Pennsylvania északamerikai állam
ban, (1920) 10,916 lak. 

Carlow, ír grófság, (1911) 36.252 lak. — Fő
városa G-, (1911) 6513 lak. 
*Carlowitz, Adolf von, szász tábornok, szül. 

Riesában 1858 márc. 25. 1912-ben a király á la 
suite tábornoka lett, 1914. szász hadügyminisz
ter, a világháború kitörésekor hadtestparancs
nok, 1918-ban a 9., majd a 2. hadsereg parancs
noka. 

Carlton, angol város Nottinghamshireben, 
(192D 18,510 lak. 

Carluke, város Skóciában, (1921) 10,178 lak. 
Carlyle (ejtsd: kárieji), TJiomas, angol történetíró, 

újabb magyar fordításai: Munka és hit; Gondola
tok (ford. Benedek Marcell, 1910); Sartor Eesartus 
(ford. TankóBéla, 1913). Új kiadások: A francia 
forradalom (2. kiad. 1912., 3. kiad. 1921); A gyé
mánt nyaklánc (1920); Hősökről (1923). 
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Carmagnola, város Torino olasz tartomány
ban, mint község (1921) 11,930 lak. 

Carmarthen, angol város Walesben, (1921) 
10,011 lak. 

Carmarthenshire, grófság Walesben, (192D 
175,069 lak. 

Carmaux, város Tarn francia départernent-
ban, (1921) 11,273 lak. 

Carmen, kikötőváros Campeche mexikói állam
ban, (1920) 6535 lak. 

Carmona, város Sevilla spanyol tartományban, 
(1920) 22,668 lak. 
•Carnaro, Fiume városából és a hozzátartozó 

területekből alakult olasz tartomány, (1924) 87,157 
lak. Fiume a délszlávokkal 1924 jan. 27. kötött 
római szerződés értelmében Olaszországhoz ke
rült, 1924 febr. 22. nyerte e terület a C. nevet. A 
tartomány székhelye Fiume. 1924 máj. 1. óta itt 
székel a tartomány prefektusa. 

Carnarvon (Gaernarvon), angol város Wales
ben, (1921) 8307 lak. 
•Carnarvon, George EdwarA Stanhope Moly-

neux Herbert, earl of, angol egyiptológus, szül. 
Highclereben 1866 jún. 26., megh. Egyiptomban 
1924 jan. S.légycsípés következtében. Cambridge-
ben tanult és korán kezdett egyiptomi archeoló
giával foglalkozni. Howard Carter-ral együtt 1906. 
kezdte Thébót kiásatni s ez alkalommal felfedez
ték a XII. és XVIII. dinasztiák sírjait. 1922-ben 
a királysírok közt megtalálta Tutankhámen 
fáraó sírját, 1924. pedig magát a szarkofágot is. 
V. ö. H. Garter and Mace, The tömb of Tutankh-
Amen(1923, magyarraforiBalassa József, 1924). 

Carnarvonshire, grófság Walesben, (1921) 
131,034 lak. 

Carnegie, város Pennsylvania északamerikai 
városban, (1920) 11,516 lak. 

Carnegie (^ft3d:kárnegí),4wáre?t', amerikai gyá
ros és emberbarát, megh. Stockbridgeben (Mass.) 
1919 aug. 11. Alapítványainak összege több száz 
millió dollárra rúg. Emlékiratai (Autobiography, 
1920) németül is megjelentek: Geschichte meines 
Lebens (2. kiad. 1922). Magyarul megjelent mun
kája : Napjaink problémái (ford. Bartos Zoltán, 
1920). 
*Carnot (ejtsd: kárnó), Maurus, svájci költő, szül. 

Samnaunban(Graubünden) 1865 jan. 26. Szt. Bene
dekrendi pap. írt elbeszéléseket és drámákat, több 
elbeszélést rhaeto-román nyelven is. Főbb el
beszélései: General Démont (1907); Wo die 
Bündnertannenrauschen (1913); Pulverhomund 
Zither (1915); drámái: Venantius (1903); Der 
letzte Hohenstaufe (1908); Das erste Heiligtum 
am Rhein (1923). Magyarul megjelent: Virul még 
Tirol (ford. Nemes Gzike Gábor, 1922). 
*Caro, 1. Heinrich, német kémikus, szül. Posen-

ban 1834 febr. 13., megh. Drezdában 1910 szept. 
13. Dolgozott angol festőgyárakban, 1868. a 
Badiscbe Anilin-und Sodafabrik vállalatba lépett 
és találmányaival a kátrány festékipart rendkívüli 
mértékben gazdagította. 
*2. G., Nikodem, német kémikus, szül. Lodzban 

1871 máj. 23. Saját laboratóriumot rendezett be, 
1912. tanári címmel tüntették M. Több jelenté
keny eljárást talált föl; irodalmi müvei közül 
említendők: Gewinnung von Chlor und Salzsáure 

(1893); Landwirtschaf tliche Unternehmungen 
(Pagenstecher-rel, 1895); Handbuch für Acetylen 
(Vogellal, 1904). 

Carolina, La, város Jaén spanyol tartomány
ban, (1920) 18,666 lak. 

Carp, Petrache, román politikus, megh. Triba-
nestiben 1919 jún. 22. 1912-ben lemondott a 
miniszterelnökségről és a konzervatív párt elnök
ségéről. A hármasszövetség barátja volt és 
hazája önállóságát féltette Oroszország győzel
métől. Az 1914 aug. 3-iki híres koronatanácson 
ő volt az egyetlen, aki a királyt rá akarta bírni 
szövetségi kötelezettsége teljesítésére és egyene
sen Románia becsületbeli kérdésének tartotta 
háborúba vonulni a központi hatalmak oldalán. 
A koronatanács a semlegesség mellett döntött és 
C. 1916. hiába emelte föl tiltakozó szavát azon a 
koronatanácson, amelyet a román hadüzenet 
követett. 

*Carpenter, 1. Edward, angol író, szül. Brigh-
tonban 1844 aug. 29. Mint a népfőiskolák mozgal
mának egyik vezetője, de mint földmives és 
kertész is anarchista-demokratikus eszméket hir
detett. Főbb müvei: Towards democracy (költe
mény, 1883-92); Civilisation (1889); My days 
and dreams (1916). 
*2. C., John Alden, amerikai zeneszerző, szül. 

Park Ridgeben 1876 febr. 28. Önálló szerzeményei: 
Gitanjali (1914); Adventures in a perambulator 
(szimfónia, 1915); The birthday of the Infanta 
(pantomim, 1919); Krazy-Kat (ballet, 1921). 

*3. G; Joseph Éstlin, angol unitárius teológus, 
szül. Eipleyben 1844 okt. 5. Oxfordban a Man
chester-College tanára lett 187ö. Főbb művei: 
James Martíneau theologian and teacher (1905); 
The historieal Jesus and the theological Christ 
(1911); Theism in medieval India (1921). Magyar 
fordításban megjelent művei: A kereszténység 
helye a világ vallásai között (ford. Kiss Elek, 
1923); Buddhizmus és Kereszténység (ford. u. a., 
1925). 

Carpentras, város Vaucluse francia départe-
mentban, (1921) 11,191 lak. 

Carpi, város Modena olasz tartományban, (1921) 
9974 lak., mint község 30,687 lak. 

*Carranza, VentiMiano, mexikói államférfi, 
szül. Cuatro Cienegasban 1859 dec. 29., megh. 
1920 máj. 20. Vezetője volt 1914. a Huerta elleni 
felkelésnek, aug. 16. bevonult Mexikóba, ugyanaz 
évben elnökké választották, 1917. újra meg
választották. Az ellene támasztott fölkelés elől 
1920 máj.-ban elhagyta fővárosát, de Veracruzba 
való visszavonulásakor elesett. 

Carrara, város Massa e Carrara olasz tartomány
ban, (1921) 17,116 lak. 

*Carrel, Aleosis, francia orvos, szül. Sainte-Foy-
lés-Lyonban 1873 jún. 28. 1909-ben a newyorki 
Rockefeller-intézet tanára lett, 1912. megnyerte 
az orvosi Nobel-díjat szervátültetési tanulmá
nyaiért. 

Carreno, Teresa, zongoraművésznő, megh. 
New Yorkban 1917 jún. 17. 

Carrera, Valentiiw, olasz színműíró, megh. 
Torinóban 1895. 

Carshalton, város Surrey angol grófságban, 
(1921) 14,021 lak. 
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•Carson (ejtsd: káz'n), EdivardHenry, sir, angol 
politikus, szül. Dublinban 1854: f ebr. 9. Előbb Íror
szág, majd 1900—1906. Nagy-Britannia állam
ügyésze lett. A világháború kitörése előtt 1914. 
Ulster-tartomány fegyveres ellenállasát vezette 
Asquith home-rule programmja ellen; a sinnfein-
eknek legveszedelmesebb ellensége volt Belfast
ban s alrország koronázatlan királyának* nevez
ték eL 1915-ben koronaügyész lett; 1917-18. 
a háborús kormány tagja volt, de az unionisták 
támogatása mellett sem bírta végül megaka
dályozni a háború után Írország autonómiáját. Az 
ő hosszú agitációjának köszönhető, hogy 1925. 
Írország és Anglia közt megegyezés jött létre, 
mely Ulstert Eszak-Irország néven Angliához 
csatolta. 

Carszkoje-Szelo, orosz város, 1918 ótet Djeszt-
koje-Szelo, kb. 25,000 lak.; 1916. német repülők 
bombázták. 

Cartagena, 1. kikötőváros Murcia spanyol tar
tományban, (1920) 91,891 lak. — 2. G, város 
Colombiában, (1918) 51,382 lak. 

Cartago, 1. provincia Costaricában, ter. 4020 
km>, (1923) 78,011 lak., fővárosa G, (1922) 18,599 
lak. — 2. G, város Colombiában, (1918) 21,470 
lakossal. 

*Cartailhac (ejtsd: kártéiá), Émile, francia tudós 
és író, szül. Marseilleben 1845., megh. Genfben 
1921. Jelentős munkásságot fejtett ki a történe
lem előtti idők antropológiájának terén. 

*Cartellieri, 1. Alexander, német történetíró, 
szül. Odesszában 1867 jún. 19. Egyet, tanár lett 
Heidelbergben 1902., Jenában 1904. Főbb müvei: 
Philipp II. August (1899—1921,4 köt.); Regesten 
zur Geschichte der Bischöfe v. Konstanz (1905); 
Über Wesen u. Gliederung der Geschichtswissen-
schaft (1905); Grundzüge der Weltgesehichte 
(1921); Geschichte der neueren Revolutionen 
(1921); Weltgesehichte als Machtgeschichte 
(1926). 

*2. G, Ottó, az előbbinek öccse, szül. Odesszá
ban 1872 jan. 23. Munkatársa a Monumenta Ger-
maniae historica-nak ; 1910. heidelbergi egyet. 
tanár lett. Főbb müvei: Péter von Aragon und die 
sizilianische Vesper Í1904); Geschichte der Her-
zöge von Burgund (1910); König Manfréd (1910); 
Beitráge zur Geschichte der Herzöge von Bur
gund (1912—14). 

Carter, Howard, 1. Carnarvon. (XX. köt.) 
Carthago, város Nyugat-Missouri észak

amerikai államban, (1920) 10,068 lak. 
Cartmel, angol város Lancashireben, (1921) 

6398 lak. 
Caruso, Enrico, olasz operaénekes, megh. 

Nápolyban 1921 aug. 2. Emlékiratai németül is 
megjelentek Erinnerungen u. Gesangsmethode 
(1923) címmel. 

Carvin, város Pas-de-Calais francia départe-
mentban, (1921) 11,775 lak. 

Casablanca, marokkói kikötőváros, (1921) 
101,690 lak. 

Casale Monferrato, város Alessandria olasz 
tartományban, (1921) 16,564 lak. mint község 
34,148 lak. 

Casabnaggiore, város Cremona olasz tarto
mányban, mint község, (1921) 14,912 lak. 

Cascina, város Pisa olasz tartományban, mint 
község (1921) 27,286 lak. 

*Casella,.áJ/ra2o, olasz zeneszerző, szül Torinó
ban 1883 júl. 25. Előbb Parisban, majd Rómában 
volt 1916—21. konzervatóriumi tanár; azután 
magánzeneiskolát nyitott. írt több szimfóniát, 
kamarazeneművet, továbbá számos új irányú 
zongoradarabot. 
*Casement (ejtsd: kézment), Roger, sir, ir politikus, 

szül. Dublin mellett 1864 szept. 1., kivégezték Lon
donban 1916 aug. 3.1898-1913. angol konzuli szol
gálatbanállt ; a világháború kezdetén élénk propa
gandát fejtett ki az angolok Írországi újoncozása 
ellen, de mikor Findlay krisztiániai angol követ 
orgyilkost bérelt föl ellene, Németországba szökött, 
ahol segélyt akart kieszközölni az ir fölkelésre. 
A fölkelés megindítása végett visszatérvén Íror
szágba, a parton elfogták és mint felségsértőt, ki
végezték. Összes művei német nyelven jelentek 
meg: Gesammelte Schrif ten; Irland, Deutschland 
und die Freiheit der Meere (München 1916). 

Caserta, 1. olasz tartomány, ter. 5628 km3, 
(192D 823,985 lak. — 2. G, a tartomány fővárosa, 
(192D 19,868, mint község 35,052 lak. 

Casoria, város Napoli olasz tartományban, (1921) 
9998, mint község 15,999 lak. 

*Caspar, Kari, német festő, szül. Friedriehs-
hafenhen 1879 márc. 13. Cézanne színezésének 
modorában tájképeket, alakokat, kiváltképen 
pedig vallásos tárgyú képeket fest; egyike a 
müncheni szecesszió vezetőinek. 1922-ben Mün
chenben tanár lett. — Neje Fiiser Marié (szül. 
Riedlingenben 1878 aug. 7.), szintén festőnő, táj
képeket és csendéletet fest. 

Casper, város Wyoming északamerikai vá
rosban, (1920) 11,447 lak. 
*Cassablanca nyujtógépe a f ésüs-és a nyujtott-

fonalgyártást lényegesen olcsóbbá teszi, mert az 
eddigi 4—6-szoros nyújtás helyett 20—40-szere-
set alkalmaz. E gép lényege abban áll, hogy a 
nyújtandó szalagot az etető- s nyujtóhenger-
párok között tüslécek helyett keskeny vég
nélküli bőrszalagokkal vezeti. 

*Cassatt, Mary, ószakamerlkai festőnő, szül. 
Pittsburgban 1855., megh. 1926 jún. 26. A francia 
impresszionizmust követte, különösen gyermek-
és női arcképeket és színes karcokat készített. 

*Cassel, Gustav, svéd nemzetgazda, szüL 
Stockholmban 1866 okt. 20. Tanár volt s a világ
háború folyamán többször kérték föl szakértőnek 
Németország és 1920. a Népszövetség részéről, 
a brüsszeli pénzügyi értekezleten. Javas
latai: a valuta stabilizálása jelenlegi értékén, 
az aranyérték stabilizálása nemzetközi meg
állapítással ; ellene fordult a megszállások politi
kájának, kívánta a hadikárpótlási kötelezettség 
összhangba hozatalát a pénzügyi teljesítés 
lehetőségével. Művei: Nature and necessity of 
interest (1903); Deutschlands wirtsch. Wider-
standskraft (németül, 1916); Memorandum on the 
world's monetary problems; International finan-
cial conference Brussels (1920); Money and 
foreign exchange after 1914 (1922); Weltwirt-
schaft u. Geldverkehr unter besonderer Berück-
sichtigung des Valutaproblems(1920); Fundamen-
tal thoughts on economies (1925). Főműve a né-
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metül írt és angol nyelven ia megjelent Theore-
tische Sozialökonomik (1918 és több kiadás). 

Cassino, város Caserta olasz tartományban, 
(1921) 6324, mint község 18,717 lak. 
•Cassirer, JErnst, német íllozófus, szül. Borosz

lóban 1874 júl. 28. Hamburgi tanár lett 1919. 
Főbb művei: Leibniz' System in seinen wissen-
schaftlichen Grundlagen (1902); Das Erkenntnis-
problem in der Philosophie und Wissensehaft der 
neuern Zeit (1906); Substanzbegriff und Funk-
tionsbegriff (1911); Preiheit und Porm, Studien 
zur, deutseben Geistesgeschichte (1916); Kants 
Lében und Lehre (1918); Idee und Gestalt (1921); 
Die Begriffsform im mythischen Denken (1921); 
Philosophie der symbolisehen Pormen (I—II. 
1923—24); Sprache u. Mythos (1924). 
*Castagneto, Gaetano, herceg, olasz diplomata, 

szül. Nápolyban 1879., megh. Budapesten 1923 
dec. 15. Követségi at taehé volt "Washingtonban, 
majd titkár Konstantinápolyban, Bukarestben és 
Brüsszelben, 1920. budapesti olasz követ lett. B 
minőségében az olasz-magyar kapcsolat helyre
állításán fáradozott. 
*Castberg, Johan, norvég politikus, szül. 

Brevikben 1862 szept. 21. Tagja volt 1900—21-ig 
a storthingnak, 1905. Norvégia köztársasággá 
való átalakítása mellett dolgozott. Később az ú. n. 
munkás-demokraták vezére lett 1908—10-ig 
igazságügyminiszter volt, 1913. kereskedelmi 
miniszter lett, de 1914. lemondott, mert nem 
szavazták meg a maximális munkaidőt. 

Castelbuono, város Szicíliában, (1921) 10,178 
lakossal. 

Castelfranco, 1. (G. Veneto), város Treviso 
olasz tartományban, mint község (1921) 15,823 
lak. — 2. C. (G. deli' Emilia), város Bologna olasz 
tartományban, mint község (1921) 17,116 lak. 

Castellammaxe, 1. (G. di Stábia), város Napoli 
olasz tartományban, (1921) 24,311, mint község 
39,214 lak. — 2. G del Golfo, kikötőváros Szi
cíliában, (i92i) 16,965 lak. — 3. G. Adriatico, 
város Teramo olasz tartományban, (1921) 15,675 
lakossal. 

Castellana, város Bari olasz tartományban, 
(192D 11,097 lak. 
•Castellani, Charles, francia festő és író, szül. 

Brüsszelben 1838 máj. 24., megh. Bois-le-Roiban 
(Seine et Mame) 1913 dec. 1. Különösen csata
képeivel és körképeivel tűnt ki. Előbbiek közül 
jelentősebbek: Les Turcos á Wissenbourg; 
Charge de cuirassiers á Sedan; Les Marina au 
Bourget; La Prise de la porté ouest de Son-Tay 
stb.; utóbbiak közül: Bataille de Waterloo; Le 
siége de Paris; Les derniers jours de Pompéi; 
Les derniers jours de la Commune stb. art több 
útleírást, egy Vercingétorix c. verses tragédiát, 
zenei essayket stb. 

Castello-Branco, város Beira portugál tár t
ban, (1920) 10,486 lak. 

Castellón, 1. spanyol tartomány, tor. 6663 kms, 
(1922) 311,196 lak. — 2. G de la Plana, a tarto
mány fővárosa, (1922) 34,941 lak. 
"Castelnau (ejtsd: —nó), Edouard, vicomte de 

Gurüres, francia tábornok, szül. Saint-Afri(meban 
1851 okt 24. Mint tiszthelyettes vett részt az 
lSTO.-iháborúban.igOö.dandár-jigog.hadosztály-

parancsnoklett,1910.avezérkari főnök helyettese, 
A világháború kezdetekor hadügyminiszter volt,, 
majd a lotharingiai hadsereget vezette ; 1915. a 
Champagneban lett főparancsnok, még az évben 
a francia hadsereg vezérkari főnöke, 1917-től 
kezdve a francia keleti hadseregcsoportot vezette. 
A háború után konzervatív programmal rövidi 
ideig képviselő volt, majd marsainak nevez
ték ki. 

Castelnuovo, Enrico, olasz író, megh. Velen
cében 1915 jan. 22. 

Castelnuovo di Garfagnana, város Massa e 
Carrara olasz tart.-ban, (1921) 5134 lak. 

Castel San Giovanni, város Piacenza olasz 
tart.-ban, mint község (1921) 10,047 lak. 

Casteltermini, város Szicíliában, (1921) 16,000-
lakossal. 

Castelvetrano, város Szicíliában, (1921) 23,765' 
lakossal. 

Castiglione, l.C. delleStiviere,vá,Tos Mantova-
olasz tartományban, mint község (1921) 7867 lak-
— 2. C. di Sicilia, város Sicilia Catania tarto
mányában (1921) 15,099 lak. 

Castleford, angol város Yorkshireben, (i92i>-
24,185 lak. 

Castres, város Tara francia dép.-ban, (1921)-
25,943 lak. 

Castro, 1. Cipriano, Venezuela elnöke, megh. 
Portoricóban 1924 dec. 5. 

2. C., Eugenio, portugál költő újabb művei: O 
cavaliero dasmaos irreaistiveis (1916); A tentacao-
de Sao Macario (1922). 

Castro del Rio, város Córdoba apanyol tart.-
ban, (1920) 11.930 lak. 

Castrogiovanni,város Szicíliában, (1921) 24,006r 
mint község 32,781 lak. 

•Castro-Quesada, Américo, spanyol tudós, szül. 
Rio de Janeiróban 1885 máj. 4. A spanyol nyelv 
ós irodalom tanára Madridban. Fő munkája: Les 
granda romantiquea espagnols (1922). Lefordított 
több, a apanyol irodalmat éa írókat ismertető 
munkát spanyol nyelvre. 

Castro-Urdiales, város Santander spanyol tar
tományban, (1920) 11,786 lak. 

*Castro y Rossi, Adolf0, spanyol történetíró, 
szül. Cadizban 1823 szept. 6., megh. u. o. 1898 okt. 
13. Pőbb művei: História de Cadiz (1846); História, 
de Xerez de la Frontéra (1846); História de los ju-
dios en Espana (1847); História de los proteatantes 
espanoles (1851). Dolgozott a spanyol nyelv nagy 
szótárán is. 

Catamarca, 1. argentínai tartomány, tor. 
123,138 km2, (1920) 107,216 lak. — 2. G, a tarto
mány fővárosa, (1914) 13,262 lak. 

Catania, 1. olasz tartomány, ter. 5102 km2,-
(1923) 830,000 lak. — 2. G, a tar tomány fővárosa, 
(1924) 280,000 lak. 

C a t a n z a r o , 1. olasz tartomány, ter. 5270 k m ' r 
(1921) 513,326 lak. — 2. G, a tar tomány fővárosa, 
(1921) 23,671, mint község 36,138 lak. 

* C a t a p l a s i s , biológiai mesterszó az egyén. 
élete harmadik szakának, a visszafejlődés vagy 
öregség (involutio) korának jelzésére. Minden élő 
lény életének a születés vagy a peteburok elha
gyása utáni életében három szak különböztethető-
meg, ú. m.: 1. a fejlődés vagy ifjúság (anaplasis 
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vagy evolutio); 2. a teljes fejlettség (metaplasis 
vagy transvolutio) és 3. öregség vagy visszafej
lődés szaka (cataplasis). 

Cateau-Cambrésis, Le, francia város, (1921) 
'8153 lak. A világháborúban az 1914 aug. 25—27. 
csatában az 1. német hadsereg (Rluck) az aug. 23. 
legyőzött angol seregetPáris felé visszaszorította. 

*Catharób-szervezetek, azok a vízi élő lények, 
•melyek csak a teljesen tiszta, rothadásiéi mentes, 
sok oxigént tartalmazó vízben élnek. Ellentéteik 
a saprőb-szervezetek, melyek csak rothadó anya
gokat tartalmazó vízben tudnak megélni. 

Cathrein, Viktor, német szociálpolitikus, újabb 
művei: Die Binheit des sittlichen Bewusst-
seins der Menschheit (1914, 3 köt.); Die Grund-
lage des Völkerreehts (1918); Sozialdemokratie 
und Christentum (1919); Die dritte Internationale 
(1921). 

Cattaro, dalmáciai város, (1920) 6041 lak. A 
világháborúban, 191-4 aug.-ban franciák és monte-
negróiak itt hiába támadtak; később a Lovcsen 
elfoglalásakor, 1916 jan. 10., és mint az osztrák
magyarflotta tengeralattjáró-bázisa, játszott nagy 
szerepet. 1918 nov.-ben olaszok szállták meg, de 
1919 óta a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz 
tartozik. 

Cattolica Eraclea, város Szicíliában, (1921) 
8040 lak. 

Cáuca, Colombia délamerikai köztársaság de-
partamentója, ter. 52,830 km2, (i9is) 238 ,̂780 
lakossal. 

Caudebec-lés-Elbeuf, város Seine-Inférieure 
francia départementban, (1921) 9593 lak. 

Caudéran, Bordeaux Ny.-i elővárosa, (1921) 
15.985 lak. 

Caudry, város Nord francia départementban, 
<i92i) 12,336 lak. 

*Cauer, Paul, német filológus és pedagógus, 
szül. Boroszlóban 1854 dec. 17., megh. Münster-
ben 1921 nov. 26. Középiskolai, majd tiszt, 
egyetemi tanár volt. Főbb művei: Die Kunst des 
Übersetzens (1893); Grundfragen der Homer-
kritik (1895); Grammatica militans (1898); 
Palestrae vitae (1902); mindezek több kiadásban 
jelentek meg. Szerkeszti a Neue Jahrbücher für 
das klassische Altertum c. folyóiratot. 

Caulíield, város Vietoria ausztrália államban, 
(1922) 40,693 lak. 

Caulonia, város Reggio di Calabria olasz tar-
-tományban, mint község (1921) 13,078 lak. 

Cauquenes, chilei város, (1920) 10,800 lak. 
Causevic Hadzi-Dzemaldin (ejtsd: csausevics 

hídzsi-dzsemaidin) Mehmed effendi, a bosnyák mu
zulmán egyház reisz-ül-ulemája, szül. 1870. Teo
lógiai tanulmányait Konstantinápolyban végezte; 
hazatérve 1923. az arab nyelv tanára lett a sara-
jevói gimnáziumban. Tekintélyes irodalmi mű
ködést fejtett ki, tőle valók az első muzulmán 
vallástani tankönyvek horvát nyelven. 1914-ben 
választották főpappá. A belgrádi kormánnyal 
ismételten éles összeütközései voltak a muzul
mán egyház autonómiájának védelmében. 

C a u s u s (varangy-vipera, állat), 1. Vipera
félék. (XIX. köt.) 

Cautin, chilei tartomány, ter. 16,524 km2, 
<1920) 193,628. lak. 

•Cauwelaert (ejtsd: kaoveiárt), Frans van, belga 
politikus, szül. Onze-Lleve-Bouwe-Lombeckben 
(Brabant) 1880 jan. 10. A flamand mozgalom egyik 
vezére. 1910-ben klerikális-párti képviselő lett, a 
világháborúban a német megszállás alatt Krie 
Belgie c. hetilapjában a közigazgatásban és had
seregben a flamand nyelv egyenjogúsítását kö
vetelte, 1921. Antwerpen polgármestere lett. 

Cauwés, Paul, francia nemzetgazdász, szül. 
Parisban 1843 máj. 3., megh. Versaillesban 1917 
ápr. 27. Főműve: Cours d'économie politique 
(4 köt., 1892—93). 

Cava dei Tirreni, város Salerno olasz tárt
ban, (1921) 7554, mint község 26,714 lak. 

Cavalese, tiroli város, kb. 2800 lak. 1919 óta 
Olaszországhoz tartozik. 
•Cavallini, Pietro, olasz festő, szül. Rómában 

1259 körül, megh. 1344. Cimabue és Giotto kor
társa volt. Fő müve a Megfeszítés c. freskója 
Assisiban. Egyéb freskói és mozaikjai ugyanott, 
Rómában és Nápolyban maradtak ránk. 

Cavan, grófság Ulstor ir tartományban, ter. 
1932 km2, (1911) 91.173 lak. 

Cavan (ejtsd: kevn), Frederick Rudolph Lambert, 
earl of, angol tábornok, szül. 1865 okt. 16. Szolgált 
a búr háborúban, a világháborúban pedig előbb a 
francia, majd az olasz harctéren, hol az egyesült 
olasz és angol csapatokat a Piave mellett ő ve
zette győzelemre. 1922-ben vezérkari főnök lett. 

•Cave (ejtsd: kév), George, viscount, angol politi
kus, szül. Londonban 1856 febr. 23. Előbb ügyvéd, 
majd képviselő lett konzervatív programmal. 
1915-ben koronaügyész, 1916. belügyminiszter, 
1919. a föllebbviteli bíróság lord-főbirája, 1922. 
lordkancellár lett. A II. Baldwin-kormányban 
szintén ezt a móltóságot viseli. 

*Cavell (ejtsd: kev'i), Edith, angol ápolónő, szül. 
Swardestonban 1865 dec. 4.,agyonlőttékBrüsszel-
ben 1915 okt. 12. A világháborúban a Vörös Ke
resztnél szolgált éppen Brüsszelben, ahol mint 
ápolónő 1907 óta u. a. kórházban tevékenykedett. 
A német megszállás alatt sebesült entente-kato-
nákat pénzzel támogatott, hogy Philippe Baucq 
vezetésével elérjék a hollandi határt. Ezért be
börtönözték és a haditörvényszék, miután C. be
vallotta, hogy ily módon 200 katonát támogatott, 
okt. 7. halálra ítélte mindkettőjüket s az Ítéletet 
okt. 12. végrehajtották, dacára az amerikai követ 
beavatkozásának s annak, hogy C. főleg német 
katonákat ápolt. Holttestét 1919. a norwichi szé
kesegyházba szállították, szobrát pedig a National 
Galleryben állították fel. 
*Caviglia (ejtsd: kavíijá), Enrico, olasz tábornok, 

szül. Genova mellett 1862 máj. 4. Végig harcolta 
az egész háborút az olasz fronton ós nagy része 
volt a Piave-vonal áttörésében. C. volt az, aki 
DAnnunzio önkéntes csapatait Fiúméból kiszorí
totta és a fegyelmet helyreállította. 

Caxias (C. das Aldeas Atlas), város Maranhao 
brazíliai államban, kb. 24,000 lak. 

Cayenne, Francia-Guyana fővárosa, (1921) 
10.146 lak. 

Cayes (Aux G. v. Les C), város Haiti-sziget 
DNY-i partján, (1918) 15.000 lak. 

Cayman-szigetek. Nyugatindiai brit-szigetek, 
(1921) 5253 lak. 
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Ceará, Brazília egyik állama, ter. 105.000 km2, 

(1920) 1,319.000 lak. 
Céard, Henri, francia író,megh. Parisban 1924 

aug. Utolsó kötete Sonnets de guerre 1914—18 
(1920). 

Cebe (febea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Ceccano, város Kóma olasz tart.-ban, mint 

község (1921) 12.201 lak. 
Cece, nagyk. Fejér vm., (1920) 3860 lak. 

*Ceoií of Chelwood (ejtsd: sziszei af cseivúd), Edgár 
Mgernon üobert Cecil, viscount, angol állam
férfiú, szül. 1864 szept. 14., mint Salisbury marquis 
miniszterelnök fia. Oxfordban tanult és 1906. kon
zervatív programmal képviselő lett. A világháború 
alatt külügyi alállamtitkár.majd blokádminiszter 
volt, 1919. pedig a Népek ligájának megalapozá
sában vett részt, mint Dél-Afrika képviselője. 
Emellett az angol parlamentben mint a Bonar 
Law-kormány ellenzéke szerepelt, de 1923. Bald-
win kormányában a titkos pecsét lordja let t 1924. 
aNépekLigájánálfolytatottműködéséértelnyerte 
aWilson-békedíjat. Még ngy anez évben, a II. Bald-
win-kormányban Lancaster hercegség kancel
lárja lett. Azóta a Népszövetség üléseit Yezeti. 

Cécke (Tefchea), Bihar vm. (Tr. R.) 
Cedar Ilapids, város Iowa északamerikai ál

lamban, (1920) 45.566 lak. 
Cefalü, város Szicíliában, (1920) 13.200 lak. 
Cége (faga), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Cégely (Giglá), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cégény dányád, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 907 lak. 
Cegléd, rendtv. Pest-Pilis-Solt-Kisknn vm., 

(1920) 36.923 lak. 
Ceglédbercel, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 3660 lak. 
Ceglie Messapico, város Lecce olasz tart.-

ban, mint község (1920) 18.422 lak. 
Cegőtelke (figau), Szolnok-Doboka vm. (Tr.R.) 

•Céhbeliek, magyar festők, szobrászok ós gra
fikusok egyesülete, amely 1914 alakult Körösfái-
Kriesch Aladár vezetésével s azóta kiállításokat 
rendez a Nemzeti Szalonban. 

Cehul Silvaniei = Szilágyeseh. 
Ceica = Magyarcséke. 
"Cejador y Frauca (ejtsd: szehádor), Julio, spa

nyol filozófus és irodalomtörténetíró, szül. Sara-
gossában 1864 jan. 7. Főművei: Lengua de Cer
vantes (1905); História de la literatura espanola 
(1915—21,13 köt.) 

Céke (Gejkov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cekeháza, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

243 lak. 
Celaya, város Guanajuato mexikói államban, 

(1921) 24.021 lak. 
Celebes, holland-indiai sziget, 2 kormányzó

ságra őszük : 1. C. kormányzóság, Makasszár fő
várossal, (1920) 2.347,645 lak.; 2. Menado kor
mányzóság, Menado fővárossal, (1920) 760,692 lak. 

Cella (fela), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Celldömölk, nagyk. Vas vm., (1920) 5528 lak. 
Celle, város Hannoverban, (1924) 25,711 lak. 

*Celli (ejtsd: cseiii), Angelo, olasz orvos, szül. 
Cagliban 1857., megh. Monzában 1914 nov. Külö
nösen a maláriakutatás terén szerzett érdemeket 
alapvető munkásságával. 

*CeU'iers, Jan Frans Elias, afrikai holland 
költő, szül Welüngtonban (Dél-Afrika) 1865. 
A 8tellenboschi egyetemen 1918. a dólafrikai 
nyelvek lektora lett. Irt költeményeket és Lief de 
en Plig e. drámát. 

Celman, Miguel Juárez, argentínai államférfi, 
volt köztársasági elnök, megh. Cordobában 1907-
dec. 17. 

Celna Clelna), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
*Celoria (ejtsd :ese—), Giovanni, olasz csillagász,', 

szül. Casale Monferratóban 1842 jan. 29., megh. 
Milanóban 1920 aug. 17. Igazgatója volt a Milana 
melletti Brera csillagvizsgálónak. Kiadott 1901.. 
egy csillagkatalógust és kiszámította számos üstö
kös és kettős csillag pályáját. 

*Cena (ejtsd: cséna), Giovanni, olasz költő, szül.. 
Montanaro Canaveseban 1870., megh. Rómában. 
1917 dec. 8. Müvei: In umbra (1899); Madre 
(1897); Homo (1904) költemények; Ammonitori. 
(regény 1907). Összes költeményei 1924. jelen
tek meg. 

Cenadul maré = Nagycsanád. 
"Cendrars (ejtsd: szaádrir), Blaise, francia költő,, 

szül. 1887. Beutazta csaknem az egész világot éfc 
rímtelen, szabad verseiben exotikus tájak és né
pek különös zenéjét szólaltatja meg. Költemény
kötetei: La légende de Novgorod; Anthologie> 
négre; Du monde entier. Regényei: D'or; La fin., 
du monde. Mint folklorista is működött és az ame
rikai indián költészet termékeit gyűjtötte. 

Cenej = Csene. 
*Cengio, Monté (eiitsd: csendzso), 1351 m. magas

hegy Olaszországban, a «hót község» területén,.. 
Arsierótól K.-re, a világháborúban az 1916 máj.. 
30-tól jún. 6-ig tartó harcban osztrák-magyar 
csapatok elfoglalták, de már jún. 25. az olaszok 
visszafoglalták. 

Cenner Laj os, iró,r. kat. áldozópap, megh 1917.. 
*Cennini Társaság, magyar művészek egyesü

lete, amely 1920 óta rendez kiállításokat a Nem
zeti Szalonban. Megalapítói: Diósy Antal, Hende 
Vince, Leszkovszfcy György. 

Centé (Tentea), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Center, kisk. Borsod, Göinör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 218 lak. 
Cento, városFerrara olasz tart.-ban, (1921) 4317.. 

mint köz jég 21,094 lak. 
Central Falls City, város Rhode Island észak

amerikai államban, (1920) 24,174 lak. 
Centralia,l. város Illinois északamerikai állam

ban, (1920) 12,491 lak. — 2. C., város Washington, 
északamerikai államban, (1920) 7549 lak. 

Central India Agency, indiai hübérállam, ter.. 
133,460 km2, (1921) 5.997,023 lak. 

Central Provinces, 1. brit provincia Indiában, 
ter. 212,654 km2, (1921) 10.837,444 lak. — 2. G.,. 
indiai hübérállam, ter. 80,743 km», (1921) 2.066,900-
lakossal. 

Centrumpárt (1. IV. köt.), német katolikus 
parlamenti csoport. A világháború kitörése belső
harcok közepette találta. A háború folyamán a 
megértésen alapuló, erőszaknélküli békéért szállt, 
síkra. 1918-ban egyik legrégibb tagja, Hertling-
gróf lett birodalmi kancellár, majd Miksa badeni 
herceg kancellársága alatt több tagja vett részt a. 
birodalmi kormányban. A párt balszárnya Erz~ 
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berger vezetése alatt a szociáldemokratákhoz 
•közeledett, de a forradalom után minden össze
köttetés megszakadt a két párt között. A C. a 
keresztény néppárt (Christliche Volkspartei) 
nevet vette föl és konzervatívabb irányt kez
dett képviselni, különösen Bajorországban, mint 
bajor néppárt (Bayerische Volkspartei), bár to
vábbra is demokratikus és köztársasági felfogást 
vallott. Több koalícióban vett részt demokraták
kal, szociáldemokratákkal mind abirodalom, mind 
.az egyes országok kormányaiban. Fehreribach 
<1920—21), majd WirtJi és Marx, a párt vezérei, 
kancellárságot is viseltek. 

Cenzúra (1. IV. köt.). Az 1912. évi LXIII. t.-c. 
11 . §-a felhatalmazta a minisztériumot, hogy há
ború esetén a sajtótermékekre C-t léptessen életbe 
•oly módon, hogy a sajtórendészeti köteles példá
nyokat a legközelebbi kir. ügyészségnek, illetőleg 
Tendőrhatóságnak kell szétküldés elótt kézbesí
teni, amely hatóság a szétküldést megtilthatja. 
Ugyancsak jogot nyert a minisztérium a belföldi 
időszaki lapok megjelenésének és terjesztésének, 
3cülföldi lapok behozatalának és terjesztésének 
-eltiltására is. Ezt a jogát a minisztérium a világ
háború kitörésekor gyakorlatba is vette. A C. a 
háború befejezte után is működésben maradt, 
most már nem a hadviselésnek, hanem az ország 
•belső rendjének, közbiztonságának, Valamint 
külső politikájának érdekében. (5499/1919. M. B., 
•6357/1920. M.B.rendeletek).Végül a 10.501/1921. 
M. B. rendelet 1921 dec. 11-ével megszüntette a 
kivételes sajtóellenőrzést, de fenntartotta a lap-
betiltási jogot és a külföldi sajtótermékek ellen-
•őrzését. 

*CepnaIomyia (állat), a pöcskök (Oestridae) 
^családjába tartozó lógynem, melynek lárvái kü
lönböző emlősállatok (ló, teve, bivaly, rénszarvas, 
juh stb.) orr- és homloküregóben, gégefőjóben és 
:garatjában élősködnek. Legismertebb a G. pur
pur-ea (= újabb néven: Rhinoestrus purpureus 
Brauer), melynek lárvái Európában, Szibíriában 
és Észak-Afrikában a ló orr- és homloküregében, 
•s Oroszországban és Szibiriában az ember szem
kötőhártyáján is élősködnek és súlyos szem-
gyuladást (ophthalmomyiasis) okoznak. A lárvák 
17-5 mm. hosszúak és 7 mm. szólesek, sárgás 
színűek. A kifejlődött légy hossza mindösssze 
8—11 mm. 

*Ceratogymna a t r a t a Tem. (állat), 1. 
Szarvascsörű madarak (XVIII. köt.). 

*Ceratomania (n5v.) a. m. szarv- vagy sar
kantyúalakú kinövések a pártaleveleken, pl. 
•Calceolaria floribunda; kivételesen C. előfordul 
•a terméseknek a felületén is, pL IAnaria vul
gáris. 

Cerecel (faratel), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Cered, kisk. Nógrád és Bont közig. egy. egyes. 

T m , (1920) 1435 lak. 
Cerignola, város Foggia olasz tart.-ban, (1921) 

-34,943 lak. 
Cermehi = Csermő. 
Cerreto Sannita, város Benevento olasz tart.-

ban, (1921) 4689 lak. 
*Cerretti (ejtsd: cse—), Bonaventura, egyházi 

•diplomata, szül. Orvietóban 1872 jún. 17. Mint 
mditore és delegátus működött Mexikóban, Wa

shingtonban és Sydneyben, i 919—25. párisi nun-
cius volt, 1925. bíbornok lett. 

Cerro de Pasco, Junin perui departamento 
székhelye, kb. 13.000 lak. 

Cerro-Largo, Uruguay egyik departamentója, 
ter. 14,929 km», (1922) 63,166 lak. 

Certaldo, város Firenze olasz tart.-ban, mint 
község (1921) 10,551 lak. 

*Cesarec (ejtsd: ceszarec) Ágost, horvát költő és 
kritikus, szül. 1896-ban. 1912-ben résztvett a 
Cuvaj elleni merényletben, amiért két évi bör
tönbüntetést szenvedett. A háború után hosszabb 
időt töltött Oroszországban. írói munkássága 
bolsevik jellegű. Irt verseket és novellákat. 

•Cesbron, Achille Théodore, francia festő, szül. 
Oranban 1850., megh. Parisban 1913 jan. 4. Kü
lönösen csendéletei keltettek feltűnést. Biresebb 
müvei: Mótempsyeose; Pivoines herbacées; Le 
renard et la cigogne ; Fruits et fleurs; Lesroses ; 
La füle du jardinier stb. 

Cesena, város Forli olasz tart.-ban, (1921) 8235, 
mint község 50,868 lak. 

•Ceskoslovenská Republica, 1. Csehszlovák 
köztársaság. (XX. köt.) 

Cetinje, a volt Montenegró királyság fővárosa, 
(1920) 5300 lak. A világháborúban 1916 jan. 13. 
osztrák-magyar csapatok szállták meg. A háború 
után a szerb-horvát-szlovén királyságba kebe
lezték. A régi állami épületek romlásnak indultak. 

Cet té , kikötőváros, Hérault francia dép.-ban, 
(1921) 36.505 lak. 

Ceuta , 1. spanyol terület Marokkóban, (1920) 
35,219 lak. — 2.G., megerősített kikötőváros u. o., 
kb. 10,000 lak. 

Ceylon, sziget, brit gyarmat , (1921) 4.504, 549 
lak., köztük 3.015,970 szingaléz, 1.129,699 tamul, 
284,848 arab. A főbb felekezetek: buddhista 
2.769,805, hindu 982,073, mohammedán 302,532, 
keresztény 443,400. Népiskola 1922. volt 4343, 
több mint 400,000 tanulóval. 

*Chabane ix (ejtsd: sabané), Fhüippe, francia 
költő, szül. 1898. Friss , optimista verseinek leg
jobbjait Les tendres amies és Le poéme de la rose 
et du baiser c. kötetei foglalják magukban. 

Chabot (ejtsd: sabó), Jean Baptiste, francia 
orientalista, szül. Vouvrayban 1860 febr. 16. 
Fő m ű v e i : Corpus inseriptionum semiticarum : 
Corpus scriptorum christianorum oriental iúm; 
Patrologie orientale. Ezeken kívül több értékes 
tanulmánnyal és szir szöveg-kiadással tette ne
vét ismert té . 

Chacabuco, argentínai város, (1914) 10.981 lak. 
Chaco, El, a Gran Chaco egyes részei Dél-

Amerikában : 1. Territórium Bolíviában 120.000 
km2 , (1915) 13,085 lak. — 2. Még ki nem kutatot t 
territórium Argentínában, 136,594 k m ' (1920), kb. 
50,000 lak. 

Chadder ton , angol város Lancashireben, (1921) 
28,721 lak. 

• C h a d o u r n e (ejtsd: sádnrn), Louis, francia í ró, 
szül. 1888. Érdekfeszítő kalandos regénye i : Le 
mai t re du n a v i r e ; Térre de Chanaan ; L'inquiéte 
adolescence; Le pot au noir igen népszerűek. 

"Chaenocetus ros tratus (állat), a kétfogú 
cet (Hyperoodon rostratus) másik neve. L. Két
fogú cet. (XI. köt.) 
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•Chagall, Marc, orosz-zsidó festőművész, aki 
kezdetben realisztikus módon festette a ghettó 
életét, később expresszionista irányba hajlott, 
ez időből való képeit finom miszticizmus jellemzi. 
Ezekkel tűnt fel 1913. Berlinben, a Der Sturm-
tól rendezett kiállításán. 1914 óta ismét vissza
tért a realizmushoz, de magával hozta az ex
presszionizmus egyszerűsítő és primitív for
máit. 1918. díszletet tervezett Gogoly, Esktlvő c. 
darabjához, 1914—20. megfestette a moszkvai 
zsidó Kamara-szinház freskóit. Mein Lében c. 
grafikai sorozata jelent meg. V. ö. C. With, Ch. 
(1923). 
*Chagas-betegség, Dél-Amerikában, főleg Bra

ziliában pusztító igen gyakori betegség. Okozója 
a Schizotrypanum Gruzi Chagas nevű élősködő 
ostoros véglény, mellyel viszont főleg a barbeiro 
(Gonorhinus megistusBurm.) és a kúposorrúvér
szívó poloska (Gonorhinus sanguisuga Lee.) 
ürüléke közvetítésével fertőzi meg az embert. A 
betegség 10—30 napig tartó, úgyszólván állandó 
lázzal kezdődik s a test összes mirigyes szervei 
(főleg a nyirokmirígyek és a pajzsmirigy) meg
dagadnak. A kifejlődött betegség tünetei a pajzs
mirigy megbetegedése v. kiirtása után észlelhető 
betegség (myxoedema) tüneteivel egyeznek meg. 
Súlyosabb esetekben agyvelögyuladás (cepha-
lomeningitis), vagy a szívműködés elégtelensége 
következtében olyan agyvelőmfiködésbeli zava
rok állhatnak be, melyek halálra vezetnek. Igen 
súlyos a Ch.-nek az az alakja, melynél az élős
ködők az idegrendszert támadják meg: ekkor 
izombénulások, beszédzavarok, sőt teljes hülye-
Bég (kretinizmus) következnek he. A betegség kü
lönösen az egyévesnél fiatalabb gyerekek köré
ben okoz nagy pusztítást. 
*ChHán&,Edgár, örmény születésű rézkarcoló, 

szül. Bécsben 1873. Gyermekkorában Konstan-
tinápolyba került, majd a velencei akadémián, 
aztán Parisban Juliennél tanult. Első karcai 1899. 
jelentek meg. Lapjai párisi típusokat, kolduso
kat, szép nőket, nyomorultakat stb. ábrázolnak, 
hatásosan, erős szentimentálizmussal, de minden 
mélyebb művészet hiján. 

Chailar, város Mandzsúria É.-i részében, (1920) 
32,850 lak. 
"Chaillé Long (ejtsd: sejjé—), Charles, amerikai 

Afrika-utazó, szül. Princess Anneban (Maryland) 
1812 júl. 2., megh. Virginia Beachban 1917 márc. 
24. Az egyiptomi hadseregben szolgált; 1874. 
Mtesa ugandai királyhoz küldték s fölfedezte az 
Ibrahim-pasa-tavat az Albert és Victoria Nyanza 
tavak közt. Müvei: Central-Africa (1876); 
Egypt, Africa and Africans (1878); L'Egypte et 
ses provinces perdues (1892). 

Chalatenango, 1. departamento Salvador ame
rikai köztársaságban, ter. 1602 km', (1921) 92,000 
lak. — 2. G., a departamento fővárosa, (1924) 
11,300 lak. 

Chálons-stir-Marne, Marne francia départe-
tnent fővárosa, (1921) 31,194 lak. 

Chalon-sur-Saőne, város Sa6ne-et-Loire fran
cia départementban, (1921) 31,609 lak. 

•Chamberlain (ejtsd: csemberién), 1. Arthur Ne-
ville, angol államférfi, Ch. Joseph fia, szül. Bir
minghamben 1869 márc. 18. Birmingham lord-1 

mayorja volt 1915—1916-ig; 1922—23-ig posta
ügyi miniszter, Baldwin kabinetjében 1924. köz
egészségügyi miniszter. 

2. G., Houston Stewart, angol-német író, megh. 
Bayreuthban 1927 jan. 9. A világháború ki
törésekor felvette a német állampolgárságot. 
Újabb munkái: Mensch u. Gott (1921); Worte 
Christi; Lebenswege meines Denkens. 

3. C., Joseph (Joe) angol államférfi, megh. Bir
minghamben 1914 júl. 2. 

*4. G., Joseph Austen, sir, G. 1. testvére, angol 
államférfi, szül. Birminghamben 1863. Cam-
bridgeben, Parisban és Berlinben tanult, 1892-töI 
kezdve konzervatív programmal tagja az alsó
háznak. 1900—1902-ig kincstári államtitkár volt 
volt, 1903—6-igpénzügyminiszter. A világháború 
alatt 1915-ben ismét belépett a kormányba mint 
India államtitkára (minisztere), de 1917. a mezo
potámiai kudarc után lemondott; 1919-21-ig, mint 
Bonar Law ntóda, pénzügyminiszter lett; ezután 
lord-pecsétőr; 1924. Baldwin kabinetjében külügy
miniszter. E minőségben ő hozta létre a bizton
sági-paktumot a nyugati hatalmak és Német
ország közt. Nagy része van a locarnói szerző
désben s az ennek nyomában haladó békepolitiká
ban. Békés szándékú politikájáért 1926. a Nobel
díjjal tüntették ki. 

Chambersburg, város Pennsylvania észak
amerikai államban, (1920) 13,171 lak. 

Chambéry, Savoye francia département fő
városa, (1921) 20,617 lak. 

Chambon-Feugerolles.ie, város Loire francia 
dép.-ban, (1921) 13,541 lak. 

Chamisso, Adalbert, német költő, főműve: 
Schlemihl Péter csodálatos kalandjai, megjelent 
magyar fordításban (ford. Turóczi József 1921. 
ós Bálint Lajos, 1921). 

Champaca-olaj (nov.), 1. Michelia (XIII. k.). 
Champagne (1. IV. köt), francia vidék, a világ

háború folyamán heves ütközetek színhelye volt. 
1914 szept. 12., a németek marnei visszavonulása 
óta elkeseredett állásharcok folytak. Souainnél, 
Perthesnél és Beauséjournál (1914 dec. 20—30-ig 
és 1915 jan. 8—13-ig) a franciák áttörési kísér
lete meghiúsult a német 3. hadsereg ellenállásán, 
és a harmadik perthesi csatában (1915 f ebr. 1-5-ig) 
az elért kisebb területi nyereségeket is jórészt 
elveszítették. Eredménytelen maradt a C.-i téli 
csata is (1915 febr. 21—márc. 30-ig). Az őszi csa
tában (1915 szept. 22—nov. 3-ig) 13 km. széles
ségben és 3 km. mélységben benyomultak a né
metek állásaiba és 25,000 foglyot és 150 ágyút 
zsákmányoltak. 1917 ápr. 6—máj. 27-ig az 
Aisne-melléki és a C.-i harcokban a németek el
vesztették a moronvilliersi magaslatokat. 1918 
júl. 15. a németek egyidejűleg indítottak offen
zívát a Marnenál és a C.-ban, de az ellenség 
második védelmi vonalára húzódott vissza és 
így a támadás meghiúsult. Innen intézték a 
franciák 1918 szept. 26. ellentámadásukat, amely 
elől a német 1. és 3. hadsereg okt. közepén a 
Hunding—Brunhilda-állásba vonult vissza, ahol 
a háború befejezéséig maradt. (L. Világháború, 
XIX. köt.) 

Champaign, gyárváros Illinois északamerikai 
államban, (1920) 15,873 lak. 
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Champigny, város Seine francia département-
ban, (1921) 13,629 lak. 

•Chanchan (ejtsd: csancsan), Chimú állam régi fő
városa, Peru partvidékén, Trujillo közelében, 
templomok, paloták, vízművek, olvasztókemen
cék és sírok maradványaival. Egy terraszon 
emelkedik a királyi palota, amelynek falait 
domborművek és freskók ékesítik. C. egyike 
lehetett a legnagyobb ősamerikai városoknak, 
amelynek kultúrája ós művészete a fennmaradt 
romok és a sírokban talált tárgyak, szövetek 
tanúsága szerint igen magas fokú volt. A spanyol 
hódítók «el gran Chimú»-nak nevezték. V. ö. 
Squier, Peru (1883). 

Chania (Canea, Kanea), Kréta sziget fővárosa, 
(1920) 24,946 lak. 

•Chamiing (ejtsd: csenning), l. Edward, észak
amerikai történetíró, szül. Dorchesterben 1856 
jún. 15. Főművei: Narrative and critical history 
of America (1886—89); Guide to the stndy of 
American history (1896); History of the United 
States (1905—17, eddig 4 köt.) 

2. C, William Ellery, amerikai újságíró, 
megh. 1901. 

•Chantavoine (ejtsd: —voen), Henri, francia Író 
és tanár, szül. Montpellierben 1850 aug. 6., megh. 
Calniseban 1918 aug. 15. Művei: Poémes sincéres 
(1877); Satires contemporaines (1880); Ad me
móriám (1884); Au fll des jours (1889). Ószinte 
melankólia s finom ós szellemes irónia váltakoz
nak mftveiben. 1881-ben a Journal des Débats 
szerkesztőségébe lépett, ahol krónikáiban csil
logtatta szellemességét (Histoire de Pinchu; Le 
ménage Poterlot). 

•Chantemesse (ejtsd: sant'messz), André, francia 
bakteriológus, szül. Puyben 1851., megh. Parisban 
1919 febr. 28. Különös buzgalommal foglalkozott 
ezérum-kutatással, kivált tífusz-szérum alkalma
zásával ért el jelentős eredményekot. 

Chantenay, elóbb önálló város, most Nantes 
egyik városrésze. 

*Chantepleure (ejtsd: sant'öpiőr), Guy, francia 
írónő, igazi nevén Mme Edgár Dussap, Jeanne 
Vioüet, szül. 1875. Szentimentális regényei: 
L'aventure d'Haguette; Le sphinx blanc; Le 
baiser au clair de lune; La folle histoire du Frido-
lin nagyon elterjedtek. Novellás kötetei: Mon 
ami l'oiseau bleu; Le hasard et l'amour. Magya
rul megjelent munkái: Rózsaszínruhás lelkiisme
ret (ford. Isaák M., 1905); Színlelt házasság 
(ford. Novelly Riza 1909); Az utas (ford. u. a. 
1914); Bonaparte kedvese (1916). 

Clíantilly, város Oise francia départementben, 
(1921) 5539 lak. A világháborúban 1914 őszétől 
1917jan.-igafrancia főhadiszállás székhelye volt. 

Chanute, városArkansas északamerikai állam
ban, (1920) 10,286 lak. 

Chapitre-erdő, halmos vidék Verduntől ÉK.-re, 
a világháborúban 1916 jún.—szept.-ig makacs 
harcok színhelye volt. 

*Chaplin (ejtsd: csepiin),l. Cliarlie, amerikai bur
leszk nlm-szinész, szül. Parisban 1889 ápr. 16., 
régi, elszegényedett angol családból. Londonban 
nevelkedett, de már huszonkétóves korában ki
került Amerikába, ahol korán felismerték tehet
ségét. Elsőrangú komikus, aki híressé vált járá

sával. Szomorú arckifejezésével néha igen mélyen 
emberi is tud lenni. Legnevezetesebb szerepei: 
A kölyök, Aranyláz stb. 

2. G., Henry, viscount, angol konzervatív 
államférfi, megh. Londonban 1923 máj. 29. 

Charcot (ejtsd: sárkó), Jean Baptiste, francia 
sarkutazó második délsarki expedíciójáról kiadott 
munkája: Expédition antaretiquefrancaisemáso
dik része megjelent 1913 és következő években. 

*Charcot-föld, szárazulat a Délsarkövön, el
nevezve Charcot Jean Baptiste kutatóról, mere
dek sziklacsúcsokkal a D.-i szélesség 70—75° 
közt; teljesen jég borítja. 

Charente, francia département, ter. 5972 km', 
(1921) 316,270 lak. 

Charente-Inférieure, francia département, ter. 
7230 km3, (1921) 450,871 lak. 

Charenton-Le-Pont, város Seine francia dé-
partementban, (1921) 20,872 lak. 

Charleroi, 1. város Hainaut belga tartomány
ban, (1921) 27,394 lak. A világháborúban 1914 
aug. 22. a németek itt győztek. — 2. G, város 
Pennsylvania északamerikai államban, (1920) 
11,516 lak. 

Charleston, 1. város South Carolina észak
amerikai államban, (1920) 67,975 lak. — 2. G.r 
West-Virginia északamerikai állam fővárosa, 
(1920) 39,608 lak. 

Charleville, város Ardennes francia départe-
mentban, (1921) 21,711 lak. A világháborúban 
1914—16. a német föhadvezetőség főhadiszállása 
volt. 

•Charlier, Kari Ludwig Wilhélm, svéd csilla
gász, szüL Östersundban 1862 ápr. 1. A lundi 
csillagvizsgáló intézetnek igazgatója. Több csil
lagászati munkát írt, köztük angol nyelven: 
Contributions to the astronomical theory of an 
ice age (1901); főműve: Mechanik des Himmels 
(1902, 1907, 2 köt.). 

Charlotte, város North-Carolina északame
rikai államban, (1920) 46,338 lak. 

Charlottenburg, előbb önálló porosz város, 
1920 óta Berlin 7-ik kerülete, (1919) 322,766 lak. 

Charlottesville, város Virginia északamerikai 
államban, (1920) 10,688 lak. 

Charlottetown, a Prince Edward kanadai szi
get fővárosa, (1921) 12,347 lak. 

Charmes, Francois, francia politikus, a Eevue 
des Deux Mondes szerkesztője, megh. Parisban 
1916 jan. 4. 

Charnay, Claude Joseph Désiré, francia 
utazó, megh. Parisban 1915 okt. 24. 

Charters Towers, város az ausztráliai Queens-
landban, (1922) 9499 lak. 

Chartres, Eure-et-Loire francia département 
fővárosa, (1921) 23,349 lak. 

Chase, William, amerikai festő, megh. Mün
chenben 1916. 
*Chateaubriant (ejtsd: satóbrian), Alphonse de, fran> 

cia író, szüL Rennesben 1877. Monsieur des Lour-
dines c. regénye 1911. a Goncourt-díjat, La Briére 
c. regénye 1923. az akadémia nagy diját nyerte. 

Cháteauroux, Indre francia département fő
városa, (1921) 26,566 lak. 

Chatelet, város Hainaut belga tartományban, 
(1921) 14,119 Isk. 
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Chátelineau, város Hainaut belga tartomány
ban, (1921) 16,326 lak. 

Chátellerault, város Vienne francia départe
mentban, (1921) 17,600 lak. 

Chatham, 1. város Kent angol grófságban, 
(1921) 42,013 lak. — 2. C., város Kanada Ontario 
államában, (1921) 12,301 lak. 

Chattanooga, város Tennessee északamerikai 
államban, (1920) 57,895 lak. 

Chaumont-en-Bassigny, város Marne francia 
départementban, (1921) 16,210 lak. 

Chauny, város Aisne francia départementban, 
(1921) 11,44:4: lak. 
*Chauveau (ejtsd: sovó), Jean Baptiste, francia 

flziológns, szül. Villeneuve-la-Guyardban (Yonne) 
1827nov.23.,megh.Párisban 1917jan.5.1886-ban 
az Académie des sciences tagja, 1907. elnöke lett. 

Chaux-de-Fonds, La, város Neuchátel svájci 
kantonban, (1920) 37,675 lak. 
•Chavann.es (ejtsd: savann), Edward, francia 

orientalista, szül. Lyonban 1865 okt. 5., megh. 
Parisban 1918 jan. 29. A Collége de Francé tanára 
volt. Főbb müvei: Les mémoires historiques de 
Se-ma-Ts'ien (1895—1905); Documents sur les 
Turcs occidentaux (1903); Le T'ai-chan (1910); 
Mission archéologique dans la Chine septentrio-
nale (1913); Les documents chinois découvertes 
par Aurél Stein (1913). 

Chnvrak Levin, horvát politikus, megh. 1913 
ápr. 14. 

Cheadle and Gatley, angol város Cheshire-
ben, (1921) 11,036 lak. 

Checa, Ulpiano, spanyol festő, megh. Daxban 
1916 jan. 6. 

Chélard (ejtsd: selár), Haoul, francia publicista, 
1911—1-4. szerkesztette a La Francé á l'Étranger 
c. újságot, melyben az Osztrák Magyar Monarchiát 
támogatta. 1914—20-ig Svájcban működött, ahol 
francia propagandát fejtett ki, 1921—26. pedig 
a budapesti francia követségen volt attaehé. 
*Chelmonski József, lengyel festő. szül. Becki-

ben 1849.,megh. Kuklovszkában 1914 ápr. 10. Táj
képeket festett és jeleneteket a lengyel nép életéből. 
Híresebb képei: Búzaföldön; Vasárnap Lengyel
országban ; Visszavonulás Oroszországból stb. 

Chelmsford (ejtsd: cseimsz—), város Essex angol 
grófságban, (1921) 20,769 lak. 
•Chelmsford (ejtsd: cseimsz—), Frederic John 

Napier Thesiger, báró, angol államférfi, szül 1868 
aug. 12.1905-9-ig Queensland, 1909-13-ig Új-
Dél-Wales kormányzója, 1916-21. India alkirálya 
volt. Működése idején vezették be India üj alkot
mányát, mely az államtanács, törvényhozótes
tületi képviselet és új vámrendszer által az indiai 
provinciáknak autonómiát biztosit. 1924-benMac-
donaldkabinetjében az admiralitás első lordja volt. 

Chelsea, 1. egyik városrésze Londonnak, (1921) 
63,697 lak. — 2. G., város Massachusetts észak
amerikai államban, (1920) 43,184 lak. 

Cheltenham, angol város Gloucestershireben, 
(1920) 48,020 lak. 

Chelva, város Valencia spanyol tartományban, 
(1920) 5657 lak. 
•Chemin-des-Dames, hegyvonal Aisne francia

országi département B.-i részébea Craonnetól 
Brayen át az Aisne folyó mentén, 1770. készült' 

fasoros kocsiúttal. Nagy kőbányái vannak, ame
lyeknek barlangjait lakásul használják. A világ
háborúban nagy harcok színhelye volt. Az 1917 
ápr. 6.—máj. 27. tartó francia támadások követ
keztében a németek kénytelenek voltak vonalu
kat a C. mögé visszavonni. 1918máj. 27. a németek 
ismét elfoglalták és okt. 10-ig megtartották. 

Chemnitz, szászországi város, (1925) 328,900 lak. 
•Chendi, Ilarie, román irodalmi kritikus, szül. 

Dárlos községben, Medgyes mellett. Számos kö
tetet írt és cikkeinek nagyrésze is megjelent 
összegyűjtve. 

Cher, francia département, ter. 7232 km2, (1921) 
304,800 lak. 

*Chérau, (ejtsd: séró), Gaston, francia író, szül.' 
1872. Mély realizmussal megírt regényeiben 
nagy, szinte brutális erő váltakozik keserű iróniá
val. Főbb müvei: La prison de vérre; Valentiné 
Paquault; La maison de Patrice Perrier stb. 

Cherbourg, város ós hadikikötő Manche fran
cia départementban, (1921) 38,281 lak. 

Chernél István, ornithológus, Hermán Ottó 
halála után, 1916. a m. kir.Madártanilntézetigaz-' 
gatói tisztét foglalta el, 1918-tól kezdve miniszteri 
tanácsosi címmel. Megh. Kőszegen 1922 febr. 21; 
Újabb művei főleg az Aquilá-ban jelentek meg. 
Nagyobb műve : A magyar birodalom madarai
nak névjegyzéke (Bpest 1918). Irodalmi munkái
nak teljes jegyzékét 1. Aquila, 23. köt, 1921. 

Cherso, sziget, 1920 óta olasz birtok. 
Chertsey, város Surrey angol grófságban, 

(1921) 15,127 lak. 
Cheshi re (Ghestershire), angol grófság, ter. 

2659 km 3 , (1921) 1.025,433 lak. 
C h e s h u n t , angol város Hertfordshireben, (1921) 

13,628 lak. 
C h e s t e r , 1. Cheshire angol grófság fővárosa, 

(1922) 41,190 lak. — 2. G., Pennsylvania észak
amerikai ál lam kikötővárosa, (1920) 58,083 lak. 

Chesterf ield, angol város Derbyshireben, (1922) 
63,380 lak. 

C h e s t e r t o n , angol város Cambridgeshireben, 
(1921) 11,716 lak. 

• C h e s t e r t o n (ejtsd: csesztert'n), Gilbert TLeith, an
gol író, szül. Londonban 1874 m á j . 29. Az új angol 
irodalom egyik legkimagaslóbb alakja. Első müve 
a The wild knight c. költeménykötet volt (1900). 
Újságcikkeiben, röpirataiban és kri t ikáiban élesen 
t ámad ta a modernizmus minden formáját. Mély 
szat í rával , maró gúnnyal , meggyőző és meg
lepő logikával bizonyítja a m á i g is friss és a fej
lődést ma is egyedül i rányí tan i tudó ak t iv kato
licizmus erejét és nagy szellemi felsöbbségét az 
ü r e s divatok, poli t ikai , tá rsadalmi , irodalmi és 
filozófiai jelszavak és az ú. n. ere tnekek (heretics) 
Shaw, Wells , Kipling, Wilde fölött. Tanu lmánya i : 
Heretics (1905), Orthodoxy (1908) és W h a t ' s 
wrong w i t h the world (1910). Társadalom
kri t ikai m u n k á i : The crimes of Bngland (1915); 
I r ish impressions; The superstitions of divorce; 
W h a t I s a w in America (1922). Érdekes arcképe
ket rajzolt Wat t s ró l , Dickensről, Browningról , 
Assisi szt. Ferencről és a Viktória-korabeli írók
ról (The Victorian age of l i terature). Regénye i : 
The Napóleon of Nott ing Ha l l ; The man w h o 
was thur sday ; The flying inn. Tales of the long 
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Bavr (1925). Magyar fordításban megjelentek: 
Ember, aki csütörtök volt (ford. Zsoldos Benő, 
1918); Hagyományok és hazugságok (ford. Hevesi 
Sándor, 1919); Igazságok (ford. Hévey Gyula, 
1919); Apolló szeme (ford. Sclwpftin Aladár, 1920); 
A kék kereszt (ford. Bartos Zoltán, 1921); Páter 
Brown ártatlansága (ford. &feöp^iw Aladár, 1921). 

Chevalier, Oyr Ulysses Joseph, abbé, megh. 
Romansban 1923. 1912-ben az Académie des In-
scriptions tagja lett. 

*Chevillard(e}tsd:seviiiár),Cfo»i#Ze, francia zene
szerző, szül. Parisban 1859 okt 14.,megh.u.o. 1923 
máj. 30. Irt kamarazene- és zenekari műveket, de 
főként mint karmester volt kiváló. 1897. a Con-
cert Lamoureux, 1913. a Nagy-opera dirigense lett. 

•Chevrillon (ejtsd: sev-), André, francia író, szüL 
Ruelleben (Charante) 1864 máj. 3. Főleg angol iro
dalomtörténeti kutatásai és keleti útleírásai tették 
népszerűvé. Pő művei: Dans llnde (1891); Sydney 
Smith et la Renaissance des idées libérales en 
Angleterre an XlX-e siecle (1894); Terres mor-
tes (1897); Études anglaises (1901); Sanctuaires 
et paysages d'Asie (1905); La pensée de Puskin 
(1909); Nouvelles études anglaises (1910); L'An
gleterre et la guerre (1917); Les Américains á 
Brest (1918); Marrakech dans les palmes (1920); 
Trois études de littérature anglaise (1921). 1920. 
a francia akadémia tagjává választották. 

Cheyenne, Wyoming északamerikai állam fő
városa, (1920) 13,829 lak. 

Cheyne, Thomas Kelly, angol teológus, megh. 
Oxfordban 1915 febr. 16. Újabb müvei; The two 
religions of Israel (1910); The veil of hebrew his-
rory (1913). 

Chiapas, Las, mexikói állam, ter. 74,415 km*, 
(192D 422,683 lak. 

Chiaramonte Gulfi, város Siciliában, (1921) 
15,365 lak. 
*Chiarelli(eíted:kia—),Luigi, olasz író, szül. 1887. 

1916-ban tűnt fel La maschera e il volto c. szín
müvével, amelyet Európa majdnem minden na
gyobb színpadán előadtak. Ebben a művében szét
töri a drámai realizmus megszokott kereteit és át
csap a fantasztikumba, a groteszkbe. Evvel alapí
totta meg az ú. n. Teatro del grottesco-t, a groteszk 
színpadot. 

Chiari, város Brescia olasz tartományban, 
(1921) 12,301 lak. 

Chiavacci, Vincém, osztrák író, megh. Bécs
ben 1916 febr. 2. 

Chiavari, város Genova olasz tartományban, 
(1921) 14,428 lak. 

Chicago, város Illinois északamerikai állam
ban, (1920) 2.701,705 lak. 

Chichester, város Susses angol grófságban, 
(1921) 12,413 lak. 

Chickasha, város Oklahoma északamerikai 
államban, (1920) 10,179 lak. 

Chiclana de la Frontéra, város Cadiz spanyol 
tartományban, (1920) 12,009 lak. 

Chiclayo, Lambayeque perui departamento 
fővárosa, kb. 20,000 lak. 

Chicopee, város Massachusetts északamerikai 
államban, (1920) 36,214 lak. 

Chieri, város Torino olasz tartományban, (1921) 
13,616 lak. 

Chieti, 1. olasz tartomány, ter. 2958 km1, (1921) 
376,202 lak. — 2. C, a tartomány fővárosa, (1921) 
12,184 lak. 

Chigi, Mario, Albani hercege, a római szent
szók marsallja, megh. Rómában 1914 nov. 4. 

Chihuahua, 1. mexikói állam, ter. 245,612 
km2, (1921) 401,649 lak. — 2. C-, az állam fővárosa, 
(1921) 39,706 lak. 

*Chikamatstt, Mw2Yíé»wwí,SugimoriNobumori 
japáni költő irodalmi álneve, Japán egyik leg
nagyobb költője, szül. Hagiban 1653., megh. 
Oszakában 1724 nov. 22. 98 színmüvet irt. 

*Childers(a}tsd:csiiaersz), Bobért Erskine, ír poli
tikus szüL Londonban 1870., ahol atyja egyetemi 
tanár volt; kivégezték 1922 nov. 24. Cambridge-
ben tanult s eleinte a parlamentnek volt hivatal
noka. Előbb a dólafrikai háborúban, majd az ír 
home-rule mozgalomban vett részt. A világ
háborúban légi szolgálatot teljesített s őr
naggyá nevezték ki. 1921-ben Írországban kép
viselővé választották 8 az Angliával tárgyaló 
bizottságba is kiküldték. 1922-ben ellenezte az 
angol-ír szerződést és De Valerát támogatta. 
1922-ben az angolok elfogták s a köztársasági 
mozgalomban való részessége miatt a haditör
vényszék halálra ítélte. Nevezetesebb munkái: 
History of the South-African -war; The riddle of 
the sands (1903); The framework of Home-Eule 
(1911); Military rule in Ireland (1920). 

Chile (1. IV. k.), köztársaság Dél-Amerikában. 
Az 1925 aug.-i új alkotmány élesen elválasztja a 
törvényhozó, végrehajtó és bíráskodó hatalmat. 
Az elnököt közvetlenül a nép választja 6 évre, 
kétszer egymásután nem választható. Ó nevezi 
ki és bocsátja el a képviselőkamarának felelős 
minisztereket. Joga van beleszólni a törvény
hozásba, de a kamara 2/» többsége leszavazhatja. 
A nemzeti kongresszus (Congress nációnál) két 
kamarából áll, a Cámara de Senadoresból és a 
Cámara de DeputadosbóL Előbbi 36 tagból áll, 
tartományonkint 8 évre választják ós 4 évenként 
felében megújítják. Utóbbinak 118 tagját a depar-
tamentók választják 4 évre az általános, egyenlő 
és titkos választójog alapján. 

Tartományai (1920 dee. 15-iki adatok): 
Terület km' 

Aconcagna . . . 
Antofagasta 
Aranco — 
Atacama — — 
Bio-Bio —. 
Cautin — 
Chiloé 
Colchagna 
Concepción 
Coquimbo 
Curicó . . . 
Linares 
Llanquihue 
Magallanes territórium 
Mallecó 
Máule „. 
Nnble... _ 
O'Higgins 
Santiago — 
Tacna . . . — 
Tálca _ 
Tarapaca 
Valdivia 
Valparaiso . . 

14,000 
120,183 
5,668 
79,531 
13,863 
16,524 
18,074 
9,973 
8,579 

36,509 
7,885 

10,279 
90,066 
169,251 
8,555 
7,281 
9,069 
5,617 
15,260 
23,306 
10,006 
43,220 
23,285 
4,598 

750,572 

116,914 
172,330 
60,233 
48,413 
107,072 
193,628 
110,348 
166,342 
246,670 
100,256 
108,148 
119,284 
137,206 
28,960 

121,429 
113,231 
170,425 
118,591 
686,358 
88,912 
133,957 
100,553 
175,141 
320,398 

3.763,798 
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Története: Tacna és Arica területének hova-
"tartozósága kérdésében több mint egy évtizeden 
at feszült viszonyban volt Pernval, amíg ennek 
kormánya 1919. az Északamerikai Egyesült-
Államok elnökét kérte fel a döntésre. Az ügy 
még ezután is megoldatlan maradt; Coolidge 
amerikai elnök 1925 mára 4. úgy határozott, 
hogy népszavazás döntsön ebben a kérdésben. 
1915—1920-ban Sanfuentes Jnan Luis volt az 
•elnök, aki a világháborúban megőrizte C. semle
gességét. 1921-ben az új elnök Alesandri Arturo 
a parlamenti rendszerben elharapózó anarchia 
megszűntetése végett alkotmányreformot jelen
lett bé; de ez a szenátusi ellenzék magatartása 
miatt nem valósulhatott meg. 1922-ben nagy föld
rengés pusztította C-t. 1924 szept. 5. Alesandrit 
puccsal megbuktatták, úgy hogy kénytelen volt 
•száműzetésbe menni Olaszországba. Az ideiglenes 
kormány azonban csalódást hozott, mire újabb 
puccs utón Alesandrit 1925 ápr.-ban hazahívták. 
Az új elnök (1925—30) Emiliano Figuerra. 

Chilecito, argentínai város, (i9i9) 9315 lak. 
Innen La Mexicanába újabban drótkötél-vasutat 
•építettek. 

Chillán, város Chile Nuble tartományában, 
<1920) 30,881 lak. 

Chillicothe, város Ohio északamerikai állam
tan, (1920) 15,831 lak. 

Chiloé, Chile egyik tartománya, ter. 18,074 
tma, (1920) 110,348 lak. 

Chimaltenango, departamento Guatemala 
'középamerikai köztársaságban, ter. 2020 km*, 
(192D 88,030 lak. Fővárosa C-, 4245 lak. 

Chimay hercegné, szül. Ward Klára, megh. 
Padovában 1917 jan. 8. 

Chimborazo, Ecuador köztársaság egyik tar-
iománya, ter. 7743 km1, (1920) 148,000 lak. 

T h i n a car ibaea (növ.), 1. Exostemma. (V. k.) 
Chinandega, departamento Nicaragua délame-

Tikai köztársaságban, ter. 5200 km3, (1920) 32,059 
lak. Fővárosa G, 14,415 lak. 
*C'hiua s a n c t a e Luc iae (nSv.), 1. Exostemma. 

'{V. k.) 
Chinon, város Indre-et-Loire francia départe-

mentban, (1921) 5622 lak. 
Chioggia, város Venezia olasz tartományban, 

<192D 21,848, mint község 36,104 lak. 
Chiquimula, departamento Guatemala közép-

amerikai köztársaságban, ter. 2554 km», (1921) 
94,182 lak. Fővárosa G. (de la Sierra), 4860 lak. 

Chiquinquirá, colombiai város, (1918) 22,500 
lakossal. 

Chiriqui, Panama köztársaság egyik tarto
mánya, ter. 12,186 km», (1920) 68,484 lak. 

Chisineu = Kisjenő. 
Chiswick, város Middlesex angol grófságban, 

Kiesi) 40,938 lak. 
*Chittenden1 (ejted': csitend'n), Bussell Henry, 

amerikai flziológus, szül. 1856 febr. 18.1882 óta 
a Yale-egyetem tanára. Munkái: Studies in 
phy9iological chemistry (1901); Physiological 
economy in nutrition (1904); Nutrition of man 
(1907). Bilüngs-szel kiadta: Physiological aspects 
of the liquor problem (1903, 2 köt.). 

Chivasso. város Torino olasz tartományban, 
-1921) 10,969 lak. 

Chivilcoy, argentínai város, (1914) 23,241 lak. 
Chizsne (Ghisne), Árva vm. (Tr. L.) 
Chlebnice (Ghlebnice), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Chledowski, Kasimirz Wladimir, lovag, osz

trák író és politikus, megh. Bécsben 1920 mára 25. 
Chlumecky, Johann, báró, osztrák politikus, 

megh. Bad-Ausseeban 1924 dec. 11. 
(Jhmjelnik, 1. város Kjelcy volt orosz kor

mányzóságban, most a kjelcy-i lengyel vajdaság
ban, 10,000 lak. — 2. G-, podoliai város, most 
Ukrajnához tartozik, 15,000 lak. 

Chocimierez, lengyel falu Stanislau mellett, 
a világháborúban 1916 júl. 28. itt csata folyt a 
3. osztrák-magyar hadsereg és az oroszok közt, 
az oroszok támadása meghiúsult. 
•Chocó, intendancia Colombiában, ter. 48,276 

km2, (1918) 91,386 lak. 
Cnoisy-le-Roi, város Seine francia dép.-ban, 

(1921) 20,309 lak. 
Cholet, város Maine-et-Loire francia dép.-ban 

(1921) 19,542 lak. 
Cholm (Clielm), város Lublin lengyel vajda

ságban (előbb orosz kormányzóság volt), (1919) 
22,000 lak. A világháborúban 1914 szept.-ben 
rövid időre osztrák-magyar csapatok szállták 
meg. 1915 aug. 1—3.-ig a németek itt áttörték 
Ivanov orosz seregének vonalát. Az Ukrajnával 
1918 febr. 9. Breszt-Litovszkban kötött béke C.-ot 
Ukrajnának juttatta volna, ez nagy elkeseredést 
keltett Lengyelországban és növelte a szövetsé
gesek ellen irányuló hangulatot. 

Cholnoky 1. Imre, ifj., jogi író, megh. Szatmárt 
1915 nov. 

2. C. Jenő (1. IV. kötet). 1919 őszén a ro
mánok a kolozsvári egyetemet elfoglalták s a 
tanárokat kiűzték. Akkor C. Budapestre jött 
s 1921. meghívták a budapesti tudományegyetem 
földrajzi tanszékére. Közben a m. kir. külügy
minisztérium tudományos osztályának volt fő
nöke s a trianoni béketárgyalásokban, mint az 
előterjesztések szerkesztője, fontos szolgálatokat 
teljesített. A Magyar Tud. Akadémia levelező 
tagja. Újabban megjelent munkái: Az alkohol a 
földön (1914); A jégvilág (1914); A Földközi
tenger és luijózói (1915); Az Adria és partvidéke 
(1915); Amerika földrajza (1915); Földrajzi ké
pek (1917); A föld és a népei (1917); Az új 
magyar határ bírálata (1921); Altalános föld
rajz I. és II. kötet, Fizikai földrajz (1924); 
A Földfelszín formáinak ismerete (Morfológia, 
1926); Az emberföldrajz alapjai (Tud. Egyet. 
Földr. Int. kiadványai, 1924). 

*3. László, író és hírlapíró, 0. Jenő egyetemi 
tanár és Ó. Viktor író testvéröccse, szül. Vesz
prémben 1879 júl. 11. Középiskolai tanulmányait 
szülővárosában elvégezve, Budapesten jogi tanul
mányokat folytatott. Kezdetben tisztviselő volt, 
majd újságíró lett. Számos novellája jelent meg 
a Pesti H.irlap-heca, a Pesti Napló-b&n és a 
Budapesti Hirlap-betn. Ujabban az újságírással 
is felhagyott és teljesen az irodalomnak él. Re
gényeiben modern társadalmi témákat keres és 
különösen lélekrajzaiérdemelnekflgyelmet.Regé-
nyei: Bertalan éjszakája(19l8);Piroska(1919); 
Pillangók (1921); Bégi ismerős (1922); Ingo
vány (1923). 
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4. C. Viktor, író és hirlapíró, megh. Budapesten 
1912 jún. 6. Munkái a IV. kötetben felsoroltakon 
kívül: Néhttsztán meséi és egyéb elbeszélések 
(1912); Kaleidoszkóp (1917). 

Choluteca, departamento Honduras közép-
amerikai köztársaságban, ter. 4272 km2, (íoio) 
45,817 lak. Fővárosa C, 8065 lak. 

Chop, Max, német zenei író, Berlinben 1920. 
megalapította a Signalefür die Musikalische Welt 
című folyóiratot. 

Chorin Ferenc, főrendiházi tag, megh. 1925 
jan. 20. 1921-ben a m. kir. jegyintézet tanácsá
nak tagja lett. 

* C h o r i o p t e s (lábrühatkák, állat), 1. Bühatkák 
(XVI. köt.). 

Chorley angol gyárváros Lancashireben, (1921) 
30,581 lak. 

» C l io r top l i i l a (állat), I Viráglegyek. (XIX köt.) 
Chorzo/w, porosz-sziléziai helység, 1921 óta 

Lengyelországhoz tartozik, (I9i9) 10,878 lak. 
Chotek, 1. Rezső gróf, a főrendiház tagja, 

megh. Korompán 1921 nov. 7. 
2. G. Zsófia grófnő, 1. Sohenberg. (XX. köt.) 

*Choynowski, Pjotr, lengyel író, szül. 1885. 
Regényei: Doni w áródmiesciu (A belvárosi ház); 
Historja naiwna, Pokusa (Kísérlet); Kuznia (Ko
vácsműhely) stb. 
•Christaller, Helene, német írónő, szül. Darrn-

stadtban 1872 jan. 31., neje C. Erdmann Gottlieb 
volt lelkésznek. Többnyire a schwarzwaldi nép 
életét rajzolja műveiben. Főbb munkái: Magda 
(1905); Gottfried Erdmann und seine Frau (1907, 
több kiadást ért meg); Heilige Liebe (Assisi Szt. 
Ferenc és Szt. Klára életét tárgyalja, 1911); Ver-
borgenheit (1920); Das Reich des Márkus Neander 
(1924); Der Spielmann Gottes (1925). 

Christchurch, új-zeelandi város, (1922) 113,400 
lakossal. 

Christensen, 1. Hjalmar, norvég írónak 1920. 
megjelenték összes regényei Samlede Romaner 
címen; 1916. megjelent A fehér faj öngyilkossága 
című művelődéstörténeti tanulmánya. Újabb re
gényei: Far og son (1915); Dalmring (1918); 
drámái: Din égen herre (1913); Prof. Márga 
(1920). 

2. C., Jens Gristian, dán államférfi, 1913. meg
buktatta Beretsen kormányát, 1916—18-ig libe
rális pártminiszter volt Zahle kormányában; 
1920—22-ig közoktatásügyi miniszter aNeergard-
kormányban. 

Christiania, 1. Oslo. (XX. köt.) 
Christiansen, Arne Einar, dán költő, 1912. a 

kopenhágai kir. színház igazgatója lett. 
Christiansted, az előbb dán fenhatóság alatt 

álló, 1916 óta az északamerikai Egyesült-Államok 
birtokához tartozó Santa Cruz sziget fővárosa, 
(1917) 4574 lak. 

Christie, William Henry Malony, angol csil
lagász, megh. Greenwichben 1922 jan. 22. 

*Christomanos, Konstantin, görög író, szül. 
Athénben 1868., megh. u. 0.1911 nov. 15. Jogot 
tanult szülővárosában, Bécsben és Innsbruckban, 
1891—94-ig tanítója ésmagántitkára volt Erzsébet 
királynénak, majd a bécsi exportakadémián az új
görög-nyelv tanára. 1904-ben visszatért Athénbe, 
ahol 1906. az Új színpadot alapította. Német nyel

ven írt művei: Die graue Frau (dráma, 1898);. 
Orphisehe Lieder (2. kiad. 1899); Tagebuchblátter 
(emlékezések Erzsébet királynéra, 2. kiad. 1899). 
Görögül írt egy athéni regényt Viaszbáb c. alatt. 

Chropaczow, falu Sziléziában, 1921 óta Len
gyelországhoz tartozik, (1919) 10,300 lak. 

Chrudim, csehországi város, (1921) 13,129 lak. 
*Clir j ' soc l i lor ida ie (fémesvakondokok, állat),. 

L Rovarevók (XVI. köt.). 
*Ci i r j socUlor i s (aranyvakondok, áiiat), 1. 

Bovarevök (XVI. köt.). 
Chrzanów, galíciai város, 1918 óta Krakó 

vajdasághoz tartozó lengyel birtok. 
Chubut, territórium Dél-Argentinában (Pata-

gonia), ter. 241,966 km3, (1924) 23,065 lak. 
Chun, Kari, német zoológus, megh. Lipcsében, 

1914 ápr. 11. 
" Clmqaet,Arthur Maximé, francia történetíró, 

BZÜI. Rooroiban 1853 márc. 1., megh. Ville-
mombleban (Seine dép.) 1925 jún. 7. 

Chuquisaca, departamento Bolívia amerikai 
köztársaságban, ter. 68,420 km", (1915) 333,226-
lakossal. 

Chur, Graubünden svájci kanton fővárosa, 
(1920) 15,378 lak. 

Churchill (sjtsd: csörcsii), Winston Leonard 
Spencer, angol államférfiú, 1908. kereskedelmi,. 
1909. belügyminiszter, 1911. az admiralitás civil
lordja lett s e minőségben már megkezdte a hábo
rús előkészületeket, amelyekre az agadiri incidens 
adott alkalmat A világháborúban ő iutézte a flotta, 
mobilizálását s ő tervezte a Dardanella-expedi-
ciót, amelyet Lord Fisher ellenzett Ennek és a 
hadművelet szerencsétlen kimenetelének követ
keztében C. 1915. lemondott s ezáltal a liberá
lis kormány bukását okozta. Ezután rövid ideig 
Lancaster hercegség kancellárja volt, 1917. 
munieiós-, majd had- és légügyi miniszter lett. 
A háború után a gyarmatügyi tárcát vette át,. 
egyszersmind élénk tevékenységet fejtett ki a 
legyőzött Németország és az orosz bolsevizmus. 
ellen. Része volt Németország kiéheztetésében, 
de később a békés megegyezés felé hajlott s ő 
volt az első, aki Anglia, Francia- ós Német
ország megegyezésének tervét megszövegezte 
1921. Oroszorság elleni agresszív politikája miatt: 
a kormányból ki kellett lépnie s képviselői 
mandátumát is elvesztette. A II. Baldwin-kor-
mányban 1924. kincstárnok-miniszter és ismét 
képviselő lett konzervatív programmal, miután 
Lloyd Georgenak az agrárkérdésben tanúsított 
radikális álláspontját nem vallotta magáénak és-
a liberális pártból 1925. kilépett. C. újabb mun
kája: The world crisis (1923). 

Ciachi-Gárbou = Csákigorbó. 
Ciacova = Csák. 
Ciamician, Giacomo, olasz kémikus, megh. 

Bolognában 1922 jan.; 1910-ben szenátorrá ne
vezték ki. 

Ciardi, Guglielmo, olasz festő, megh. 1917. 
Cibakháza, nagyk. Jász-Nagykun- Szolnok vm .,. 

(1920) 5940 lak. 
Ciblesialva (Suplaiu), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 
•Cichorius, Konrád, német filológus és történet

író, szül. Lipcsében 1863 máj. 25. Előbb Boroszló-
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ban volt tanár, 1915. bonni tanár lett. Főinüve: 
Die Reliefs der Trajanssáule (1896—1900). 

Cienaga, La (San Jüan de la C), város Co-
lombiában, (1918) 24,700 lak. 

r.ienfuegos, város Kubában, (i9i9) 37,241 lak. 
Cierny Hroneo Balog = Feketebalog. 
Cieza, spanyol város, (1920) 16,140 lak. 
Cíier (Gífer), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cigánd, nagyk. Zemplén vm., (1920) 3840 lak. 

1923. évben alakult Kiscigánd és Nagycigánd 
nevű kisközségekből. 

Cigányfalva (figáne^ti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Cigányi (figani), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Cigányos (Öiganovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cigelka (Cigolka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cigla (Cigi a nad Ondanon), Sáros vm. (Tr. 

•Cs.-Szl.) 
Cikendál (fichindeal), Szeben vm. (Tr. R.) 

*Ciklikus szaporodás, a szaporodásnak az a 
-fajtája, melynél különböző alakú vagy különböző 
módon szaporodó nemzedékek egymással szabá
lyosan váltakozva egy íejlődési kört (ciklust) al
kotnak. L. Ivadékcsere. (X. köt.) 

Cikmantor (fichmandru), Kis-Küküllő vm. 
<Tr. R.) 

Cikó, kisk. Tolna vm., (1920) 1735 lak. 
Cikolasziget, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 658 lak. 
Cilii, előbb Stájerországhoz, 1918 óta a Szerb-

Horvát-Szlovén királysághoz tartozó város Dél-
Stájerországban, (1925) 7754 lak. 
*Cim (ejtsd: szeű), Albert Cimodiowski, francia 

1ró, szül. Bar-le-Ducbenl845okt. 22., megh. Paris
ban 1924 máj. 8. Számos regényt, novellát, iroda
lomtörténeti és bibliográfiai munkát írt. Legjele
sebb regényei: Jeunesse (1880); Processes d'une 
füle (1885); Les amours d'un provinciai (1887); La 
rue des Trois-Belles (1888); Bonne amié (1892) ; 
In pleine gloire (1893); Jeunes amours (1898) ; 
Farceurs (1900); Galante aventure (1913) stb. 
írt gyermekkönyveket: Mes amis et moi (1893); 
Grand'mére et petit-flls (1896). Egyéb müvei: 
TJne Bibliothéque (1902); Amateurs et voleurs de 
iivres (1903); Les femmes et les livres (1920); 
Récréations littéraires et historiques; Nouvelles 
Técréations litt. et hist. (1921); Le travail intel-
lectuel (1924). Kéziratban maradt utána egy Dic-
tionnaire des citations, kb. 40,000 cikkel. 

Címer. A magyar állam C.-e tekintetében a 
tékeszerződés nem okozott változást. Az 1921. 
XXXVIII. t.-c. és az állandó gyakorlat azt mu
tatja, hogy az egyesített C. használatáról a ma
gyar állam még átmenetileg sem mondott !e. A 
magyar tengeri kereskedelmi hajókon a8397/1921. 
M. E. számú rendelet szerint a kiscímerrel ellá
tott nemzeti lobogót kell viselni. A folyami ha
jók lobogójára nem történt hivatalosan közzé
tett rendelkezés; a gyakorlat szerint úgy a kis-
•cimerrel, mint a középcímerrel ellátott lobogót 
viselhetik:, a folyamrendészeti-hajók pedig csak 
a kis címereset. Útleveleken, fuvarlevél- és kincs
tári váltóürlapokon a kiscímer használatos. Az 
ú. n. közös G. az Ausztriával való viszony fel
bomlásával természetesen érvényét vesztette. 
*Cimone, Monté, északolaszországi hegy, Ar-

«ierótól B.-ra. A világháborúban 1916. heves 

harcok folytak birtokáért. Miután az olaszoknak 
sikerült birtokukba venniök a hegycsúcsot, azt 
csapataink felrobbantották. A beszakadó csúcs 
egy egész olasz századot betemetett. 1918 nov. 
2. az olaszok újra elfoglalták. 

Cincinnati, város Ohio északamerikai állam
ban, (1920) 401,247 lak. 

Cinfalva (Siegendorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Cingoli, város Macerata olasz tartományban, 

(1921) 18,778 lak. 
Cinkota, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 12,596 lak. 
Cintos (Afintis), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Ciocan Jánosi egyetemi tanár, megh. Buda

pesten 1915 szept. 6. 
Cionizmus (1. IV. köt.). A cionista szervezet, 

mely 1897. alakult, 1914-ig 11 világkongresszust 
tartott, amelyek közül főleg az 1913-iki bécsi kon
gresszus volt nevezetes, mert a palesztinai tele
pítés ennek nyomán indult meg nagyobb mérték
ben. Megalakult a Zsidó Nemzeti Alap 144,000 
font tőkével oly célból, hogy az addig török fenn
hatóság alatt álló Palesztinában területet szerez
zen. A világháború egyideig véget vetett a moz
galomnak, melynek súlypontja Angliába és Ame
rikába helyeződött át s vezetője Brandeis new-
yorki állami főbíró lett, míg a politikai C. vezetése 
dr. Weitzmann Chaim (1.0.) manchesteri egyetemi 
kémia-tanár kezébe került. Az ő célja az volt, 
hogy az angol politikai élet vezetőit megnyerje 
egy Palesztinában létesítendő zsidó állam alapí
tása eszméjének. Először az angol politikai élet 
összes zsidó kapacitásai, Lord Rothschild, Sir Her
bert Sámuel volt belügyminiszter, Lord Reading 
lord-főbíró, továbbá keresztény részről Lloyd 
George, Lord Balfour és a szocialista politikusok 
csatlakoztak a politikai C. eszméjéhez, mely reá
lis kivitelre az ú. n. Balfour-deklarácio'ban ju
tott 1917 nov. 2. Ebben az angol külügyminisz
ter tudatja Lord Rothschilddal, mint a Cionista 
Szövetség elnökével, hogy «Ó Felsége kormánya 
szívesen pártfogolja a zsidó nép nemzeti otthoná
nak létesítését Palesztlnában». Ez a deklaráció, 
mely a cionista zsidó állam alapja, a szövetséges 
hatalmak beleegyezésével történt s formálisan 
csatlakoztak hozzá: Franciaország 1918 febr., 
Olaszország u. a. év máj.-ban, Wilson elnök pedig 
azonnal nyilvános hozzájárulását fejezte ki, ame
lyet a washingtoni kongresszus mindkét háza egy
hangúlag elfogadott. A békekonferencián 1919 
febr. már a cionista delegátusok is megjelentek 
s 1920 ápr. 24. San Remóban a Legfőbb Tanács 
formálisan is beleegyezett Palesztina zsidó állam 
megalakításába Anglia mandátuma alatt. Emel
lett a Cionista Organizáció, mint elismert közjogi 
intézmény, együtt működik a mandatárius hata
lom főbiztosával (High Commissioner), akit az 
angol király nevez ki. Az első főbiztos Sir Her
bert Sámuel volt, ennek utóda Lord Plumer 
tábornok 1924-tól. A telepítés meghatározott in
tézkedés szerint folyik; a bevándorlók száma 
óvenkint meg van határozva s a földmivelésre, 
szellemi téren mérnökökre ésorvosokra van tekin
tettel. A hivatalos nyelv az angol mellett a héber 
és arab, de a telepesek és közalkalmazottak 
nyelve a héber. Az 1918. tervezett jeruzsálemi 
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egyetemet 1924. nyitották meg a Scopus-hegyen. 
A legfejlettebb város Tel-Aviv, Jalta mellett, 
34,000 lakossal. A héber nyelvű egyetemen kívül 
van ugyancsak hébernyelvu fiú- és leánygimná
zium, politechnikum, operaház, bakteriológiai és 
mezőgazdasági akadémia. Az összes iskolák száma 
132, a tanítóké 550, a növendékeké 13,000. Van 
39 klinika, 5 laboratórium. A telepesek száma, 
akik a Cionista Szervezettől vásárolt telepeken ön
álló parcellákon dolgoznak, 1925-ben 24,000 volt. 
Mindez a Földközi-tenger, a Jordán folyó és Szí
ria közti részre vonatkozik, de a transzjordániai 
rész belső gyarmatosítása is folyamatban van. Van 
150 ipari vállalat 1.200,000 font tőkével, melynek 
90%- a cionista kézben van. A cionista tőke, mely 
a palesztinai beruházásokat eszközölte, a háború 
végétől 1925-ig 6 millió fontot tett ki. A nemze
tiségi ellenállás arab részről, mely 1920. zsidó és 
arab részről számos emberéletbe került, alább
hagyott s a hivatalos megállapítás szerint az anti
cionistamozgalomra is ugyanez állPalesztinában. 
V.ö. R. Gottheil, Zionism(1914); N. Sokoloic, His-
tory of Zionism (2 köt., 1919); Zionism. Handbook 
prepared under the Historical Section of the Fo-
renig Office No 162.(1920); Simon an&Stein, Awa-
kening Palestine (1923); L. Stein, Zionism (1925). 

Ciotat, La, város Bouches-du-Rhöne francia 
dép.-ban, (1921) 10,690 lak. 

Cipolla, Carlo, gróf, olasz történetíró, megh. 
Tregano Veroneseben 1916. 

*Cipriani (ejtsd :csi—), Amilcare, olasz politikus és 
szabadságharcos, szül. Riminiben 1845 okt. 18., 
megh. Parisban 1918 máj. 2. Garibaldi hadnagya 
volt ós vele együtt harcolt Itália felszabadításáért ; 
1870. Franciaországban szolgált, majd résztvett 
a communeben. 1897-ben a görögök oldalán har
colt Krétáért, ahol súlyosan megsebesült. 

Ciprus, sziget a Földközi-tenger K.-i részében, 
angol gyarmat, 9282 km2 ter., (1921) 310,709 lak. 
Az 1925 mára 10-iki alkotmány szerint a kor
mányzó egyúttal főparancsnok, legfelsőbb köz
igazgatási tisztviselő és a törvényhozó testület 
(Legislature) elnöke. Utóbbi 24 tagból áll, ebből 6 
hivatalnok, hármat a mohammedán, tizenkettőt a 
többi lakosság vála3zt 5 ére. Az Executive 
Council 3 hivatalnokból és 3 kinevezett tagból áll. 
C. 6 kerületre oszlik. A világháború kitörésekor, 
1914 nov. 5. Anglia annektálta. 

Cirák, kisk. Sopron vm., (1920) 891 lak. 
•Cirill Yla&imirovics, orosz nagyherceg és trón

követelő, szül. Carszkoje-Szelóban 1876 szept. 
80., III. Sándor cár unokaöccse. A háború alatt 
mint ellentengernagy szolgált, a forradalom ki
törésekor Parisba emigrált. Itt 1922. orosz cárrá 
proklamáltatta magát és képviseletével a Magyar
országon tartózkodó Gálicin herceget bizta meg. 
A proklamációs manifesztumot 1924 szept.-ben 
bocsátotta ki. C. 1905-ben nőül vette Victoria volt 
hesseni nagy hercegnét, szül. szász-kóburg-góthai 
hercegnőt. 

Cirkvenioa (Crikvenica), pk. Modrus-Fiume 
vm., (1920) 5030 lak. (Tr. SzHSz.) 

Cirókabéla (Oirocká Béla), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Cirókahosszúmezö (Oirocké Dlhé), Zemplén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Cirókaófalu (Starina), Zemplén várm. (Tr.. 
Cs.-Szl.) 

Cirpan, város Dél-Bulgáriában, (1920) 11,866-
lakkossal. 

*Cisinski, Jakub, (eredetileg Bárt), vend költő, 
szül. Kukovóban (Felső-Lausitz) 1856 aug. 20.„ 
megh. Drezdában 1909 okt. 16. A szász udvari 
templom káplánja volt. Irt számos költeményt,, 
elbeszélést, vígjátékot; a lausitzi vendek modern, 
költői nyelvének voltaképeni megteremtője. Leg
kiválóbb müve: Na Hrodziséu (A várbástyán),, 
dráma. 

Cisnadie = Nagydisznód. 
Ciszterciták (1. IV. köt.). A rend ötödik főgim

náziumát Budapesten nyitotta meg 1912., ez. 
1924—25. úgy mint az egri főgimnázium gimná
ziummá alakult, míg a székesfehérvári, pécsi é» 
bajai intézetek reálgimnáziummá lettek. A közbe
jött válságos események miatt nem valósulha
tott meg Békefl Rémig apát szándéka a buda
pesti nagyszabású rendház és tanintézet felépí
tésére s a Szent Imre nevet kapott főgimnázium 
tovább is a fővárostól átengedett Váli-úti iskola
épületben folytatja működését. A proletárdikta
túra a rend intézeteire és birtokaira is rátette-
kezét, de egy tagja sem lett következetlen elvei
hez, amiért a pápai szentszék elismerő irattal 
tüntette ki a rendet. 1923-ban az egyesült apát
ságok XI. Pius pápa breveje értelmében külön
váltak az ausztriai provinciától és egyházkor-
mányzatilag is önállóvá lettek Zirci kongregáció 
néven. 1923-ban a fővárosban is plébániát kapott, 
a budapest-kelenf öldit. Békeíl Bemig halála után 
1924. a rendtagok apáttá Werner Adolf egri per
jel-igazgatót választották, aki 1924 dec.-ben XL 
Pius pápától a bíborszínű biretum és pileus vise
lési jogát nyerte. Az új felsőházi törvény értel
mében a felsőház tagja lett. A rendi hittudományi 
intézet 1923. Budapestről Zircre költözött, elkü
lönülve a budapesti tanárképző intézettől. Az: 
intézet számára Werner apát a zirci monostor 
keleti szárnyán kétemeletes épületet emelt. A 
magyarországi rend tagjainak száma 179; az öt 
gimnázium tanulóinak száma harmadfélezer, a 
15 plébánia híveinek száma 52,000. Az egyete
mes Cisztercita-rendnek, amelytől a szigorúbb 
szabályokat követő trappisták 1892. elváltak, 32 
férfi és 54 női monostora van 1066 férfi és 1763 
női taggal. 

CitromJű (növ.), 1. Melissa (XIII. köt.). 
C i t r o u e l l e (n5v.), 1. Melissa (Xin. köt.). 
Cittádella, város Padova olasz tartományban,. 

(1921) 12,422 lak. 
Cittá di Castello, város Perugia olasz tarto

mányban, (1921) 4068, mint község 30,021 lak. 
Cittanova, város Reggio di Calabria olasz tar

tományban, (1921) 13,372 lak. 
Ciudad Bolivár, Bolivár állam fővárosa Ve

nezuelában, (1920) 17,500 lak. 
Ciudad Reál, 1. spanyol tartomány, területe 

19,741 km*, (1922) 433,366 lak. — 2. C, a tarto
mány fővárosa, (1920) 18,991 lak. 

Cividale del Friuli, város Udine olasz tarto
mányban, mint község (1921) 11,409 lak. A világ
háborúban 1917 okt. 27. Below hadserege meg
szállta. 
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Civitavecchia, város Róma olasz tartomány
ban, (i92i) 14,122, mint község 23,062 lak. 

Őiz = Csiz. 
*Claar, Emil, német színész és költő, szül. Lem-

bergben 1842 okt. 7. Először a bécsi Burgszinház 
tagja volt, majd több helyen színész ós rendező, 
később a frankfurti városi színház igazgatója. 
Költeményei mellett színművei: Simson und De-
lila (1869); Shelley (1874); Die Schwestern (1894). 
— Felesége: Claar-Delia Hermine, szüL Bécs
ben 1848 ápr. 8., megh. Majna-Frankfurtban 1908 
nov. 22., szintén jeles német színésznő volt. 

Clackmannansbire, grófság Skóciában, ter. 
129 kms, (1923) 32,500 lakossal. Fővárosa Glack-
mannan, kb. 2000 lak. 

Clair, savoyai eredetű, Magyarországba szár
mazott család. G. Ignác (1. IV. köt.) egyik fia, 
Lajos, szül. Clermontban 1826., megh. Pesten 
1866 jún. Szent-Tamásnál a rácok elleni ütközet
ben kitüntette magát és századosi rangot kapott. 
A budai torna- és vívóegyesület igazgatója volt, 
szobrászattal is foglalkozott, Canovát ábrázoló 
szoborműve díjat nyert a pesti első képzőművé
szeti kiállításon. Másik fia, Gyula, cs. és kir. al
tábornagy, szüL Pesten 1843 szept 11., megh. 
Badenben 1911. Szolgált az utolsó pápai hadse
regben és Ancona ostrománál annyira kitüntette 
magát, hogy IX. Pius saját kezével tűzte mellére 
a Pro Petri Sede érdemrendet. Majd József fő
herceg szárnysegédje lett, később a kassai honvéd
kerület parancsnoka volt. 
*Clairin(ejW:kiéreS), Gíeor-gr5S,francia festő, szül. 

Parisban 1843 szept. 11., megh. u. o. 1919 szept. 2. 
Festett történeti képeket, különösen a spanyol és 
afrikai tárgyakat8zeretteésportrékat(SarahBern-
hardt; Mounet-Sully mint Hamlet). Díszítette az 
Eden-Théatre mennyezetét, a Sorbonnet, a párisi 
Hotel de Viliét, az Opera lépcsőházát, a monte-
carlói kaszinót stb. 

Clamart, város Seine francia dép.-ban, (1921) 
15,196 lak. 
*Clam-Martinitz, Heinrich, gróf, osztrák állam

férfi, szül. 1863 jan. 1. 1892—93. Ferenc Ferdi
nánd főherceget kisérte el világkörüli útjára, 
1894. a cseh országgyűlésbe választották, 1902. 
élethossziglani, 1907. örökös tagja lett az osztrák 
urakházának. A világháborúban 1916. Körber kor
mányában földmivelésügyi miniszter lett, majd 
ugyanazon év decemberében miniszterelnök. 1917 
jún. mondott le. Ezután Montenegró katonai kor
mányzójává nevezték ki. 

Claparéde, Alexandre, svájci tudós, megh. 
Budapesten 1913 nov. 1. 

Clare, grófság az ir szabad államban, ter. 3351 
km1, (i9ii) 104,232 lak. 
*Clarenbach, Max, német festő, szül. Neussban 

1880 máj. 19. Düsseldorfi festőakadémiai tanár. 
Főképen tájképeket festett, amelyek különböző 
németországi muzeumokban vannak. 

Claretie, Jules, francia író, megh. Parisban 
1913 dec 23. Utóbb megjelent munkája: La vie 
á Paris (1914). 
*Clark (ejtsd: kierk), John Botes, amerikai nem-

zetgaszdász, szül. Providenceben, 1847 jan. 26. 
Amerikai és német egyetemeken tanult ós a Co
lumbia egyetem tanára lett. Főbb munkái: The 

philosophy of wealth(1885); Wages(1889); Capital 
and its earnings (1898); The control of the trusts 
(1901); The problemofmonopoly (1904); Essen
tials of econornic theory (1907). 

*Clarke, 1. Frank Wigglesworth, amerikai 
kémikus, szül. Bostonban 1847 márc. 17.1873-ban 
washingtoni, 1874. cincinnatii tanár, 1883-ban az 
ü. S. Geological Survey első kémikusa lett. A szili
kátok vegyi struktúráját, a földkéreg összetételét 
stb. kutatta. Data of geocheinistry c. műve új 
utat jelöl meg a kémia geológiai alkalmazásában. 

*2. G-, Marcus, ausztráliai író, szül. Londonban 
1846 ápr. 24., megh. Melboumeban 1881 aug. 2. 
1863 óta élt Ausztráliában, ahol His natural life 
című híres regényét írta (1874). 

Clarksburgh, város West-Virginia északame-
rikai államban, (1920) 27,869 lak. 

Clason, Sam, svéd történetíró és politikus, 
1916. a levéltár igazgatóia lett, 1923—24-ig köz
oktatásügyi miniszter. Ujabb müve: Gustav IV. 
Adolf och den europeiska krisen under Napóleon 
(1913). 

*Claudel(ejtsd:kiodei),Pa«<Z Louis Charles,fr&n-
cia író és diplomata, szüL Villeneuve-sur-Féreben 
1868 aug. 6. Különböző helyeken volt diplomáciai 
szolgálatban. Előbb Braziliában, majd Kopen-
hágában, 1921. Tokióban, 1926 dec.-től pedig 
Washingtonban volt nagykövet. Katolikus irá
nyú szimbolista költő, aki különösen mint líri
kus és drámaíró vált ismertté. Főművei: Tété 
d'or (1889); La ville (1893); Vers d'exil (1895); 
La connaissanee de l'Est (1900); Le repos du 
septiéme jour (1901); Cinq grandes odes (1910); 
L'annonce faite á Marié (1911); L'otage (1911); 
Théátre (1911—12, 4 köt ) ; Deux poómes d'été 
(1914); La nuit de Noel (1914); Poémeduguerre; 
LesEuménides d' Eschyle; Le pöre humilié (1920) 
stb. Külföldön legnagyobb sikere L'arbre című 
drámájának volt. Magyarul megjelent: Kinyilat
koztatás (misztérium 4 felv., ford. Héti Irén és 
&2«esPál„1919). 

Claus, Emilé, belga festő megh. 1924 jún. 18. 
•Clausen, George, angol festő, szül. Londonban 

1852 ápr. 18. Különösen földmívesek és halászok 
életéből vett jeleneteket festett; később azonban 
a tájképfestésre tért át. 
*CÍaussen, Sophtcs,ié,n költő, szül. Langeland-

ban 1865 szept. 12. 1887-ben tűnt fel első verses
kötetével, a Naturbörn c.-veL Friss és optimista 
versei igen népszerűvé tették hazájában, ahol 
J. Jörgensen és Viggo Shickenberg társasagában 
vett részt kora nagy irodalmi harcaiban. Többi 
verskötetei: Pileflöjter (Füzfasíp); Djaevlerier 
(Varázslatok); Danske Vers (Dán vers); Heroica. 
Elbeszélő müvei: Uuge bander (Fiatal bandák); 
Kitty; Antonius i Paris; Vali art (Zarándoklat); 
Mellem to kyster (Két part között). Nagy sikere 
volt Arbejdersken (Munkásnők) c. színmüvének is. 

Cleburne, város Texas ószakamerikai állam
ban, (1920) 12,820 lak. 

Cleckheaton, angol város Yorkshireben, (1921) 
13,460 lak. 

Cleethorpes, tengeri fürdő Lindsey (Lincoln-
shire) angol grófságban, (1921) 28,155 lak. 

Clemenceau (ejtsd: kiemanszó), Georges, francia 
államférfi, 1913. a L'homme libre című lapot ala-
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pitotta Poincaré elleni irányzattal, hogy annak 
megválasztását megakadályozza, de sikertelenül. 
Midőn a világháború kitört, a kormánnyal szem
ben semleges maradt, de csakhamar összeütkö
zésbe került a cenzúrával, mire lapját L'homme 
enchainé-nek (a megbilincselt ember) nevezte el s 
harcot folytatott Joffre, Briand és Poincaré ellen. 
Elitélte a Dardanellák megtámadását, de pellen
gérre állította a békét kivánó Malvyt és Caillanxt; 
megbuktatta Painlevó kormányát s végre kierő
szakolta Poincarétól, hogy őt bízza meg kormány
alakítással. 1917 nov.-től 1920 jan.-ig volt minisz
terelnök ; heves ellenzője volt minden békemozga
lomnak s ezért 1918 jan. 14. elfogatta Caillauxt s 
valóságos diktátori erőszakossággal lépett föl nem
csak a békebarátok, hanem a szocialisták ellen is. 
Ó erőszakolta ki a versaillesi békeszerződések 
zsarnoki föltételeit, amelyek állandó nyugtalan
ságot teremtettek Európában, noha a francia na
cionalisták szemrehányást tettek neki Német
országgal szemben való enyhe magatartása miatt. 
1918-ban a francia Akadémia tagja lett. 1919 
aug. 23. jegyzékben követelte József főberceg 
távozását Magyarország élérőL 1920 jan. 18. 
Deschanellal szemben az elnökválasztáson meg
bukván, visszavonult a politikai élettől és nagy 
utazásokat tett Indiában és Egyiptomban. Újabb 
munkái: Notes de voyage dans l'Amérique du 
Sud (1913); Dómosthéne (1926). 

•Clémentel (ejtsd: kiemasté), Étienne, francia ál
lamférfiú, szül. Riómban 1862márc.29. 1898 óta 
tagja a kamarának, 1905. a Rouvier-koijmány 
gyarmatügyi minisztere lett, azután pedig föld-
mívelési-, pénzügyi-, közoktatásügyi és tengeré
szeti miniszter volt. A világháborúban a tengeren
túli élelmiszerszállítást ő intézte, azután pedig az 
internacionális kereskedelmi kamara elnöke, majd 
1924. a Herriot-kormányban pénzügyminiszter 
lett. 1918 óta szenátor. 

•Clercq, Méné de, flamand költő, szül. Denlyk-
ben (Nyugat-Flandria); írt népdalokat, regényeket 
(Harmen Riels); De Noodhorn c. kötete 1916. 
jelent meg. Mint flamand aktivistának a németek 
kivonulása után Hollandiába kellett menekülnie. 

•Clerk (ejtsd: kiárk), George Bussel^angol diplo
mata, szül. 1874.1898-ban az angol külügyminisz
tériumba nevezték ki. 1901-ben követségi titkár 
lett, 1903. Abessziniában teljesített szolgálatot 
Később Konstantinápolyba került, a világháború 
alatt a külügyi hivatalban működött. 1919-ben 
mint rendkívüli követet és meghatalmazott mi
nisztert Csehországba küldték. Ez év okt.-ben 
Budapestre jött, mint a párisi legfőbb tanács kép
viselője, hogy olyan koncentrációs kormány létre
jöttét szorgalmazza, amely a megkötendő béke
tárgyalásokon az egész országot képviselheti. A 
Friedrich-kormánynak le kellett mondania és át
adnia helyét a Huszár-kormánynak, amelyet az en-
tente elismert. C. 1921. Anglia prágai követe le t t 

*Clermont (ejtsd: kiSrmoE), Emilé, francia író, 
sztlL La Combelleban 1880 aug. 15., elesett 
Maison-de-Champagne mellett 1915-ben. Három 
regénye jelent meg: Amourpromis (1910); Laure 
(1913) és halála után Histoire d'Isabelle (1917), 
amelyben mély lélektani analizis nyilvánul. Élet
rajzát msgtrta 1922. Louise Clermont 

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dőme francia dé-
partement fővárosa, (1921) 82,577 lak. 

Clermont-Ganneau, Charles, francia diplo
mata és régész, megh. Parisban 1923 febr. 15. 
A Receuil d'archéologie orientale müvéből foly
tatólag még 3 kötet jelent meg 1924-ig. 

Cleve, Per Teodor, svéd kémikus, megh. Stock
holmban 1905 jún. 18. 

Cleveland, város Ohio északamerikai állam 
ban, (1920) 796,386 lak. 

Clichy (G. la Garenne), város Seine francia 
dép.-rban, (1921) 50,165 lak. 

Clifton, 1. város New Jersey ószakamerikai 
államban, (1920) 26,470 lak. — 2. C, Bristol egyik 
külvárosa Angolországban, (1921) 18,230 lak. 

Clinton, 1. város Iowa ószakamerikai állam
ban, (1920) 24,151 lak. — 2. C., város Massachu-
setts északamerikai államban, (1920) 12,979 lak. 
*Cl i s iocampa n e u s t r i a L. (állat), a gyűrűs 

pohók (Málacosoma [Gastropacha] neustria L.) 
újabb tudományos neve. L. PoJwk (XV. köt.). 

Clitheroe, város Lancashireben, Angliában, 
(192D 12,202 lak. 
"Clodd, Edward, angol antropológus, szül. 

Margateban 1840 júl. 1. Magán tudós és emellett 
egy nagy banknak a titkára volt. Főbb munkái: 
The ehildhood of the world (1872); The childhood 
of religions (1875); Myths and dreams (1885); 
Story of primitive man (1895); Animism at tlie 
seed of religion (1906); Magic in names (1920); 
The question (1917), mely a halál utáni prob
lémákkal foglalkozik. 

Clodt-Jürgensburg, Michail Konstantino-
vics, orosz festő, megh. 1902. 

*Cloetta, Willielm, romanista, szül. Triestben 
1857 nov. 16., megh. Strassburgban 1911 szept. 
24-én. Előbb Jenában, 1909. Strassburgban lett 
tanár. Főleg a francia irodalomtörténettel fog
lalkozott. Fő művei: Beitrage zur Literatur-
geschichte des Mittelalters und der Renaissance 
(1890—92, 2 köt.); Les deux rédactions en vers 
du Moniage Guillaume (1906—11, 2 köt.). 

Clonmel, város Tipperary ir grófságban, (1911) 
10,278 lak. 
*Clozel, Francois Joseph, francia utazó és kor

mányzó, szül. Annonayban (Ardéche) 1860 márc. 
29., megh. Rabatban (Marokkó) 1918 máj. 10. 
Művei: Bibliographie des ouvrages relatifs á la 
Sónégambie et au Soudan occidental (1891); La 
Mission Maistre, du Congo au Niger par le Ba-
ghinni (1893); De la Sangha ála Whom (1896); La 
situation économique de la Cőte d'Ivoire (1899); 
Les coutumes indigénes de la Cöte d'Ivoire (R. Vil-
lamur-reL 1902); Dixansála Cőte d'Ivoire (1906). 

Cluj (Kluzs) = Kolozsvár. 
Clydebank, város Skóciában, (1921) 46,506 lak. 

*Clynes (ejtsd: Meinsz), John Róbert, az angol 
munkáspárt egyik vezére, szül. Oldhamben 1869 
márc. 27. Mint a parlament tagja 1917—18. a 
közélelmezési minisztérium államtitkára, 1918— 
1919. közélelmezési ellenőr volt, Maedonald kabi
netjében 1924 jan.—nov. lordpeesétőr. 

*Cnemidocoptes (aiiat), 1. BiihatJeák (XVI. 
kötet). 

Coahuila, mexikói állam, ter. 165,120 km3, 
(192D 391,335 lak. 
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Coalville, angol város Leicestershireben, (IDSI) 
30,467 lak. 

Coatbridge, város Lanarkshireben (Skócia), 
(1921) 43,909 lak. 

CoatesviUe, városPennsylvania északamerikai 
államban, (1920) 14,515 lak. 
"Cobalt, 1904. alapított város Ontario kanadai 

tartományban, (1918) 5638 lak.; környékén ezüst
bányákat nyitottak. 

Coban, város Guatemala köztársaságban, (1924) 
26,774 lak. 
*Cobden-Sanderson,a jelenkor legnevezetesebb 

angol könyvkötője, szül. 1840; előbb ügyvéd 
volt, azután a könyvkötő-műiparra képezte ki 
magát. Irodalmi műve: The ideál book (német 
fordítása 1921). 
"Cobden-szövetség, 1. Magyar Cobden-szövet-

séq. (XX. k.) 
Cobolyíalu (Soblahov), Trenesén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Coborfalva (Mocidlany pri Holici), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cochabamba, 1. Bolívia köztársaság egyik 

departamentója, ter. 60,418 km2, (1915) 534,900 
lak. — 2. C., a departamento fővárosa, (1915) 
31,014 lak. 

Cochery, Georges Charles Paul, francia po
litikus, megh. Parisban 1914 aug. 8. 
*Cochin (ejtsd: tősen), Denis, francia politikus, 

szUL. Parisban 1851 szept. 1., megh. u. o. 1922 
marc. 24. Képviselő volt. 1911 óta a francia Aka
démia tagja. A világháborúban Briand kabinetjé
ben (1915 okt.) miniszter lett és fontos diplomáciai 
küldetéseket is végzett. Müvei: L'évolution et la 
vie(1888);Le monde extérieur (1895). 
*Coclé (előbb Panama), departamento Panama 

köztársaságban, ter. 2036 km2, (1920) 45,151 lak. 
"Cocteau (ejtsd: koktó), Jean, francia író, szül. 

Maisons-Lafitteban 1892 júl. 5. A legmodernebb 
müvészimozgalmákegyik vezéralakja. 1915-ben 
tűnt föl, amikor Pieassóval és E. Satieval meg
írta Parade című drámai költeményét. Egyéb 
müvei, amelyeket többedmagával í r t : Le boeuf 
snr le toi; Les mariés de la Tour Eiffel. Főmun-
kája: Le eoq et l'Arlequin (1918). Magyarul meg
jelent : A párisi fiú (f ord. Szirmai Tivadar, é. n. 
és 1925). 

Cbá(Sadu), Szeben vm. (Tr. R.) 
Codigoro, város, Ferrara olasz tartományban, 

mint község (1921) 14,695 lak. 
Codlea = Feketehalom. 
Codogno, város Milano olasz tartományban, 

mint község (1921) 10,868 lak. 
•Codreanu, Milud, román költő, szül. Jassiban 

1876. Szinészeti főfelügyelő. Finom és művészi 
szonettjeivel, amelyek számos díjat nyertek, vonta 
magára a közfigyelmet. 
•Codrington, Róbert Henry, angol misszio

nárius, szül.Wroughtonban 1830 szept. 15., megh. 
1922 szept. 11. Az Űj-Hebridákon és Salamon-
szigeteken volt misszionárius 1863—87-ig. Meg
írta a melanéziai nyelvnek összehasonlító nyelv
tanát. Nevezetesek etnológiai kutatásai is. Főbb 
müvei: The melanesian languages (1885); The 
Melanesians, studies in anthropology and folklóré 
(1891). 

Cody, William, amerikai kalandor, megh. 
1917 jan. 13. 

Coelho, Francisco Adolpho, portugál nyelv
tudós, megh. Lissabonban 1921 febr. 8. 

Cóíalva (Tufaláu), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Cognac, város Charente francia département-

ban, (i92i) 18,876 lak. 
*Cogul, spanyol falu a Rio Set mellett. Törté

nelemelőtti sziklaképek lelőhelye: bölény vadászat, 
szarvasvadászat, 9 nő tánca egy férfi körül. A 
nők ruhája a mikenei öltözékhez hasonló, lógó 
melleik és sötét testszínük azonban hamita ere
detre mutatnak. 

Cohen, Hermann, német filozófus, meghalt 
Berlinben 1918 ápr. 4. Újabb munkái: DieBedeu-
tung d. Judentums für den religiösen Fortschritt 
der Menscheit (1910); Logik der reinen Erkennt-
nis (3. kiad. 1922); Ethik des reinen Willens (4. 
kiad. 1923); Aesthetik des reinen Gefühls (2. kiad. 
1923). 

*Cohn, 1. Fritz, német csillagász, szül. Königs-
bergben 1866 máj. 12., megh. Berlinben 1921 
dec. 14. Előbb a königsbergi csillagvizsgáló
intézetben működött, 1909. igazgatója lett Ber
linben az asztronómiai számolóintézetnek. Művei: 
Reduktion der astronomischen Beobachtungen 
(1905); Theorie der astronomischen Winkelmess-
instrumente (1908); Neue Methoden der Bahn-
bestimmung (1918). 

2. C., Gustav, német nemzetgazdász, megh. 
Göttingenben 1918 szept. 20. 

*3. C, Jonas, német filozófus, szül. Görlitzben 
1869 dec. 2. Freiburgi (Baden) egyetemi tanár. 
Főbb művei: Geschichte des Unendlichkeitsprob-
lems (1896); Allgemeine Aesthetik (1901); Voraus-
setzungen und Ziele der Erkenntnis (1908); Der 
Sinn der gegenwártigen Kultur (1914); Geist der 
Erziehung (1919); Führende Denker (4. kiad. 
1921); Theorie der Dialektik (1923). 

4. C; Klára, német írónő (K- Yiebig), müvei 
a IV. köt.-ben felsoroltakon kívül: Die Wacht 
am Rhein (1902); Das schlafende Heer (1904); Ein 
Mutter Sohn (1906); Absolvo te (1907); Das Kreuz 
im Venn (1908); Die vor den Torén (1910); Ein 
Handvoll Erde (1915); Töchter der Hekuba 
(1917); Das rote Meer (1920); Ausge-wáhlte Werke 
(8 köt. 1922); Unter dem Freiheitsbaum (1922); 
Menschen und Strassen (1923); Der einsame 
Mann (1924); Die Passión (1925); Franzosenzeit 
(1925). 

Cohoes, város New York északamerikai állam
ban, (1920) 22,987 lak. 

Coimbra, város Beira portugál tartományban, 
(1920) 20,841 lak. 

Cöin, város Malaga spanyol tartományban, (1920) 
11,632 lak. 

Cojédes, Venezuela köztársaság egyik állama, 
ter. 14,800 kin2, (1920) 125,514 lak. 

Cojocna = Kolozs. 
Cojutepeque, város El Salvador amerikai köz

társaságban, (1922) 10,330 lak. 
Coka = Csóka. 
Col (franc, egtsd: koi, olaszul: colle) a. m. hágó, 

1. Col di Lana, hágó a tiroli Dolomitokban, 
Cortina d'Ampezsótól DNy.-ra. A világháborúban 
1915. heves harcok színhelye, 1916 ápr. 18. az 
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olaszok aknarobbantásokkal elfoglalták, 1917 
nov.-ben Conrad tábornagy csapatai vissza
foglalták. — 2. Col del Bosso, hágó Asiagótól 
K.-re, a világháborúban 1917 karácsonykor 
osztrák-magyar csapatok elfoglalták, de 1918 
ian. végén az olaszok visszafoglalták, majd 1918 
júa. 15—20-ig ismét az osztrák-magyar csapatok 
birtokában volt. 

*Colajanni, Napóleoné, olasz szociológus és 
politikus, szül. Castrogiovanniban 1847 ápr. 28., 
megh. u. o. 1921 szept. 2. Ifjúkorában Garibaldi 
alatt harcolt és republikánus tevékenysége miatt 
deportálták. Azután elvégezte az orvosi fakultást 
és társadalomtudományokkal foglalkozott, 1892. 
a statisztika tanára lett Palermőban, majd Ná
polyban. 1890-ben képviselő lett republikánus-
szocialista programmal és Grispit támadta. Jól
lehet mindig a háború ellen volt, a világháború
ban az olasz intervenció mellett foglalt állást, a 
háború után pedig a bolsevizmus és szocializmus 
ellen küzdött. Főbb müvei: Sociologia criminale; 
II sócialismo; Latini e anglo-sassoni stb. 

*Colautti, Arturo, olasz költő és politikus, 
szül. Zárában 1851., megh. Rómában 1914 nov. 10. 
Főleg mint újságíró volt igen népszerű. Művei: 
Canti virili; II terzo peccato ; Fidelia. 

Colchagua. tartomány Chileben, ter. 9973 km», 
(1920) 166,342 lak. 

Colchester, város Essex angol grófságban, 
(192D 43,393 lak. 

Cold (fod), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Col del Rosso, hágó, 1. Col. (XX. k.) 
Col di Lana, hágó, 1. Col. (XX. k.) 

*Coleridge-Taylor (ejtsd: kóiridzs téiar), Sámuel, 
angol zeneszerző, szül. Londonban 1875 aug. 15., 
megh. Thornton Heathben 1912 szept. 1. Irt több 
zenekari müvet, karmüvet, zongoradarabokat. 

*Colette (ejtsd: koiett), Gábriellé, francia írónő, 
szül. Saint-Sauveur-en-Puisayeben 1873. Miután 
férjhez ment Willy íróhoz, G. Wílly álnéven írta 
Claudine (1900—1903. 4 k.) művét, később ismét 
C. néven írt. 1912-ben Jouvenel Henri újságíróhoz 
ment férjhez. Regényeiben sok személyes vonat
kozás és érzékies szin van; nevezetesebb müvei: 
La retraite sentimentale (1907); Les vrilles de 
la vigne (elb. 1908); La vagabonde (1910); L'en-
trave (1913); Cheri (1920); Le blé en herbe. 

Colima, mexikói állam, ter. 5205 km3, (1921) 
91,848 lak. Fővárosa G, 28,326 lak. 

*Colin (ejtsd: koieH), 1. Alexandre, francia festő 
és litográfus, szül. 1798., megh. 1873. Főleg táj
képeket és gobelinkartonokat készített. 

*2. G, Paul Alfréd, festő, szül. Nimesben 1838 
okt. 19., megh. Parisban 1911 jún. 18., G. 1. fla. 
Képei Normandia festői tájait ábrázolják. 

*3. G., Gustave, francia festő, szül. Arrasban 
1828., megh. 1911. Erőteljes és színes realizmus
sal festett spanyolországi jeleneteket. Főműve: 
Quartier de gitanos (Musóe du Luxembourg). 
*Collet-Vogt, Nils, norvég költő, szül. 1864. 

Természetfestő versei igen népszerűek. Legis
mertebb kötetei: Fra vaar tül hőst (Tavasztól 
őszig, 1900); Fra Kristiania (1904); Hjemkomst 
(Hazatérés, 1917). 

*Collier, Price, északamerikai iró, szül.Daven-
portban 1860 máj. 25., megh. Fünen szigetén 1913 

nov. 3. Főbb művei: America and the Americans, 
from a french point of view (1897); Bngland and 
the English (1909); Germany and the Germans 
(1913). 

Collignon (ejted; koiiinyon), Maximé, francia 
archeológus, megh. Parisban 1917 okt. 15. Újabb 
művei: Les Statues funóraires dans l'art grec 
(1911); La Statuetted'Auxerre (1913); Le Parthe-
non(1914); L'archiologie classique (1915) stb. 

Collin, Rapfiael, francia festő, megh. Brionne-
ban (Eure) 1916 okt. 20. 

*Collings, Jesse, angol politikus, szül. Little-
hamben 1831 jan. 9., megh. Birminghamban 1920 
nov. 20. Eleinte Chamberlainnek volt követője, 
majd liberális képviselő s mint ilyen, ő kezdte az 
újabb radikális földreformmozgalmat. Ó alapí
totta a Mezei Munkások Ligáját. Művei: Land 
Reform (1906); The colonisation of rural Britain 
(2 köt., 1914); Autobiography (1920). 

"Collins, Mickael, ir politikus, szül. Clonakilty-
ben 1890., megh. 1922 aug. 22. Fiatalon résztvett 
a sinn-fein mozgalomban. A háborús szolgálatot 
megtagadta s 1918. mint sinn-fein képviselő, az 
ir parlamentben a teljes függetlenséget követelte. 
Minthogy De Valera fogságban volt, C. az elsza
kadási mozgalom alatt Írország tulajdonképeni 
diktátora volt s a katonai vezetés is az ő kezében 
összpontosult. Az angol állam ekkor tízezer font 
jutalmat tűzött ki fejére, miközben ő Dublinban 
volt s parancsaival megbénította az angol ad
minisztrációt. 1920-ban az ausztráliai érsek útján 
titkos tárgyalásokat kezdett vele az angol kor
mány, aminek fegyverszünet lett a következ
ménye. Midőn Griffithet az ir köztársaság elnö
kének választották meg, C. akkor is megtartotta 
hatalmát s amikor Griffith elesett, C. a hadsereg 
vezetését is megtartotta, de egy csatározás alkal
mával lelőtték. C-nek döntő része van a mai Ir 
szabadállam megalapításában. Könyvet is írt 
The path to freedom címen. 

Collinsville, bányaváros Illinois északamerikai 
államban, (1920) 9753 lak. 

Colne, angol város Lancashire és Yorkshire-
határán, (1920) 24,752 lak. 

Coloma, Luis, spanyol iró, megh. Madridban 
1915 jún. 11. Magyar fordításban megjelent mun
kája : Boy (f ord. Gergely Jolán, 1925). 

Colombes, város Seíne francia départementban, 
(1921) 32,271 lak. 

Colombia, köztársaság Dél-Amerika ÉNy.-i 
részén (1. IV. k.). Közigazgatási beosztása: 

Departamentók: 
Antioquia 
Atlántico 
Bolivár _ 
Boyacá 
Caldas (Manizales) 

Hulla 
Magdaléna 
NariSo (Pasto) 

Dél-Santander 
Tolima -
Valle (de Cauca) 

Átvitel: 

Terület 
t m " 

64,800 
3,070 

60,542 
71,724 
14,034 
28,066 
22,300 
26,926 
56,710 
31,235 
23,296 
28,921 
23,562 
20,618 

475,804 

Lakosság 
1918-bau 
823,226 
135,792: 
457,111 
657,167 
428,137 
288,779-
812,036 
183,337 
211,395 
340,765-
239,235 
439,161 
328.812-
271,633 

5.566,58* 
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Terület Lakosság 
km» 1916-ban 

Cnocó ._ _ 48,276 91,386 
Méta -_. 83,088 34,071 
6an Andrea y Providencia 

(szigetek) ._ 53 5,953 
3. Kommisszariátusok: 

Arauca ._ . . . . . . 85,292 7,510 
Caquetá 289,918 74,254 
Goajiia — 11,875 22,652 
Putumayo... . . . 119,960 40,770 
üapés ._ . . . _ ._ . . . _. . . . 168,653 6,355 
Vichada 98,990 5,540 

1.281,864 5.855,077 

A lakosság száma 1923-iki becslés szerint 
6.617,833. Az alkotmányon 1905. és 1910. tettek 
némi módosítást A köztársaság elnökét a nép 
közvetlenül választja négy évre. A szenátus 48 
tagját négy évre választják, a képviselőház 103 
tagját két évre. Választók a 21. életévüket be
töltött, írni-olvasni tudó vagy évi 500 peso jöve
delemmel, ill. 1500 peso értékű vagyonnal biró 
egyének. Fővárosa Bogotá, (1918) 143,994 lak. — 
A világháború kitörésekor, 1914. C. semlegességi 
nyilatkozatot tett és semlegességét mindvégig 
szigorúan meg is tartotta. Elnöke 1922—26-ig 
Pedro nel Ospina tábornok. 
"Colombiére, barlang az Ain vögyében, Francia

országban, Poncia mellett, nevezetes ősleleteiről, 
1913. ló-, bölény-, muffloncsontok közt olyan em
beri csontokatis leltek, amelynek feje az aurignac-
tipnsú koponyáknak egészen megfelel. 

Colombo, Ceylon-sziget angol koronagyarmat 
fővárosa és kikötője, (1921) 248,826 lak. 

Colon, 1. G. (Gálápagos), territórium Ecuador 
köztársaságban, ter. 7430 km', 1000 lak. — 2. C, 
departamento Honduras köztársaságban, ter. 5681 
km!, Mosquitia departamentóval együtt 11,191 
lak. — 3. G, departamento Panama köztársaság
ban, ter. 8244 km', (1920) 58,250 lak. — 4. C. (előbb 
Aspinwall), kikötőváros Panama köztársaság
ban, (1920) 31,203 lak. — 5. C, venezuelai állam, 
L Nueva Esparta. (XX. k.) 

Coloia, La, Uruguay egyik departamento ja, 
ter. 5682 km', (1924) 97,811 lak. 

Colorado, északamerikai állam, ter. 269,214 
km*, (1920) 939,631 lak. (köztük 11,318 néger). 
1922-ben az államnak 9062 km. vasútja volt, 
ipara újabban erősen fellendült, 2631 ipartelep 
35,000 munkást foglalkoztatott. 

Colorado Springs, város Colorado északame
rikai államban, (1920) 30,103 lak. 

Colquhoun, Archibald Ross, angol hírlapíró 
és utazó, megh. Londonban 1914 dec. 20. 

Columbia, az északamerikai kongresszustól 
közvetlenül kormányzott kerület Washington 
fővárossal, (1920) 437,571 lakossal (ebből 109,966 
néger). 

Columbia, északamerikai városok: 1., C-, 
South Carolina fővárosa, (1920) 37,524 lak. — 2. 
C., város Pennsylvaniában, (1920) 10,838 lak. — 3. 
C-, város Missouriban, (1920) 10,392 lak. 

Columbus, északamerikai városok: 1. C, Ohio 
állam fővárosa, (1923) 261,082 lak. — 2. C, város 
Georgiában, (1920) 31,125 lak. — 3. C., város 
Mississippiben,'_(i920) 10,501 lak. 
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Colwy Bay, fürdőváros Denbigshireben (Ang
lia), (1921) 18,774 lak. 

•Colyn (Colijn), Hendrik, németalföldi állam
férfi, szül. Haarlemer-Meerben 1869 jún. 22. A 
gyarmatokon volt kormánytisztviselő, 1911-13-ig 
hadügyminiszter; később a batáviai petróleum-
társaság igazgatójává nevezték ki. 1922—25. 
pénzügyminiszter volt. 

Comacchio, város Ferrara olasz tart.-ban,. 
(1921) 8815, mint község 12,184 lak. 

Comayagua, departamento Honduras köztár
saságban, ter. 3707 km2, 26,339 lak. Fővárosa 
C, 6000 lak. 

Combarieu, Jules, francia zeneművészeti író,, 
megh. Parisban 1915. 

Combes (ejtsd: komt>), Justin Louis Émile, fran
cia politikus, megh. Ponsban 1921 máj. 25. 1915-
1926-ban tárcanélkiili miniszter volt a Briand-
kablnetben. Munkái: La psychologie de Saint-Tho-
mas d'Aquin (1860); Une campagne láique (1904);. 
Une deuxiéme campagne lai'que (1905). V. ö. Max 
Nordau, Französische Staatsmanner (1916). 

*Combles, falu Pas-de-Calais francia départe-
mentban, Péronne közelében; a világháború alatt 
az 1916-iki sommei csatákban az ütközet fő-
szinhelye volt; 1918 márc. 24. a németek elfog
lalták. 

•Combres, francia falu Verduntől D.-re, külö
nösen a fölötte emelkedő magaslat volt 1914.. 
szeptembertől 1918. júniusig a leghevesebb har
cok színhelye. 

•Comerre, Léon Francois, francia festő, szül.. 
Trélonban (Nord) 1850 okt. 10., megh. Parisban. 
1916 febr. 20.) Az angyalok jelentik a pász
toroknak Krisztus születését c. képével 1875-
megnyerte a Prix de Rome-ot. Számos portrét, 
történeti és genre-képet festett: Albiné morte ;• 
Psychó et l'Amour; La Cigale; Une Étoile stb. 

Comiso, város Szicíliában, (1921) 19,760, mint 
község 32,325 lak. 

Comlaus = Ószentanna. 
Comlos "=: Nagykomlós. 

* C o m m e d i u m i m i c a . Az olasz vígjáték, 
amelyet Goldoni teremtett meg, nem fejlődött 
irodalmi hagyományok alapján, hanem az olasz, 
néplélek sajátosságából eredt. Az olasz nép álta
lában szinésztermószetű. Nyilvános tereken, ahol 
esténkint összegyűl a nép, rövid beszélgetés után 
csakhamar apró rímes verseket mondanak egye
sek, majd a jelenlevők valamelyike komikus
mozdulatokkal és flntorgatásokkal mulattatja a 
nézőket, sőt egymásközt szerepeket kijelölve,, 
rögtönzött jeleneteket adnak elő. Ez a C, amely 
napjainkig fenntartotta magát s belőle fejlődött 
a G. deli arte. E középkori vígjátéknak nagyon 
kevés írott emléke maradt; főbb képviselői vol
tak : Bentivoglio, Lasca, Cecchi, Salviati. Lasca 
álneve Grazzini Antonio Francescónak, az Acca-
demia della Crusca alapítójának. A Boszorkány 
című vígjátékának bevezető dialógusa olyan 
hatású, mint cirkuszi bohócaink rögtönzött pár
beszéde. 

Commntry, város Allier francia dép.-ban,. 
(1921) 10,256 lak. 

Commonwealth of Australia (Ausztráliai 
Államszövetség), brit domínium, ter. 7.703,850 
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km2, (1924) 5.863,590 lak. Fővárosa Melbourne. 
Feje az angol király által kinevezett főkor
mányzó. A törvényhozó testület két kamarából 
áll, a szenátus 36 tagból, akiket hat évre, a kép
viselőház 75 tagból, akiket három évre válasz
tanak. A kormányzó a hozott törvényeket vissza
utasíthatja. A népszavazás által elfogadott tör
vények egyenesen a kormányzóhoz kerülnek. 
Hat szövetségi államból áll : Neio-South-Wáles, 
Queensland, South Australia, Tasmania, Victo-
ria, Western Australia és két kerületből, ú. m. 
Northern Territory és Federal Territory. 

Como, 1. olasz tartomány, ter. 2861 km8, (1921) 
630,393 lak. — 2. G, a tartomány fővárosa, (i92i) 
35,390 lak., mint község 48,066 lak. 

Compayré, Jules Gábriel, francia pedagógus, 
megh. Parisban 1913 febr. 24. 

Compiegne, város Oise francia dép.-ban, (1921) 
16,179 lak. A világháborúban sokat szenvedett, 
mert a németek több izben tűz alá vették. A C.-i 
erdőben kötötték meg 1918 nov. 11. a fegyver
szünetet a németek az entente-hatalmakkal. 

• C o m p s o n i j i a m a c e l l a r i a (állat), az ame
rikai húslégy (Lucilia macellaria Fabr. = Cal-
liphora anthropophaga Conil) régibb, de még 
ma is használatos tudományos neve. L. Gal-
liphora. (XX. köt.) 

"Compton (ejtsd: komptn), Edward, festő, szlil. 
Londonban 1849 júl. 29., megh. Tutzingban (a 
Starnbergi tó mellett) 1921 márc. 22. Angliából 
korán átköltözött Darmstadtba, majd Münchenbe. 
Tanulmányútjain járt Magyarországon is. Leg
kiválóbbak svájci hegyi tájképei, több a lipcsei 
és cincinnatii képtárban van. 

Comtesse, Róbert, svájci államférfi, megh. 
Valanginban 1922 nov. 17. 

Comuni, két községcsoport Felső-Olaszország
ban : 1. Sette G. (hét község), együttesen (1911) 
26,069 lak. - 2. Tredici G. (13 község), együttesen 
(ián) 18,901 lak. 

Concepcion, 1. provincia Chileben, ter. 8579 
km2, (1920) 246,670 lak. — 2. G, a tartomány fő
városa, (1920) 64,074 lak. 

Concha Győző (1. IV. köt.), jogtudós, 1913. a 
főrendiház élethossziglani tagjává nevezték ki 
és a Tud, Akadémia osztályelnökóvó választották, 
majd 1914. igazgatósági tagjává, 1922. a Szent 
István Akadémia másodelnöke lett. 1927-ben a 
kormányzó kinevezte a felsőház tagjává. Ujabb 
művei: A keresztény vallás a társadalom liar-
caiban (Budapest 1912); Szabó Béla, egy elfeledett 
közjogászunk (u. o. 1918); Eötvös József és 
Montalambert barátsága (u, o. 1918). 

Concord, New Hampshire fővárosa Észak-
Amerikában, (1920) 22,167 lak. 

Conegliano, város Treviso olasz tartomány
ban, (1921) 6437, mint község 14,863 lak. 

*Confédérat io i i O é n é r a l d u T r a v a i l 
(G. G. T., franc). A világháborút befejező béke
szerződések feladatukká tűzték ki a munkások 
viszonyainak megjavítását, többek között a mun
kaidő és a munkaközvetítés szabályozása, amun-
kanélküliség leküzdése, a hetegségek és balesetek 
elhárítása és az aggkori, valamint a rokkant-
segélyzés szabályozása útján. B feladatok meg
valósítására kétféle szervezet létesült a C. és a ' 

Nemzetközi munkahivatal. (1. XX. k.) A C. a Nem
zetek Szövetsége tagjainak képviselőiből alakul 
oly módon, hogy mindegyik tagállam négy kép
viselőt küld ki az értekezletre, amely évente 
legalább egyszer ül össze. Az értekezlet a szüksé
gesnek vélt reformokat vagy az egyes államok 
által kibocsátandó belső jogszabályok vagy pedig 
nemzetközi egyezmények útján valósítja meg. A 
vonatkozó javaslatoknak határozattá emeléséhez 
az értekezleten jelenlevő tagok kétharmad részé
nek hozzájárulása szükséges. Az államok egyéb
ként nem kötelesek az értekezlet határozatait el
fogadni. 

•Conférenc ier (francia, ejtsd: konferanszié), 
magyarosan konferáló, az, aki valamely nyil
vános előadás alkalmával, főképen kabarékban 
az egyes előadott számokat és előadókat beajánlja, 
ismerteti. A mattre de conférencés a francia líceu
mok tanítóinak neve; jelenti azt is, aki a tanu
lókkal ismétel; nálunk régebben instruktor. 

Congleton, angol város Cheshireben, (1921) 
11,762 lak. 
*Comnék,Pierre Louis JbsepMe, francia festő, 

szül. Méterenben (Nord) 1828 nov. 22., megh. u. o. 
1910 júl. 7. Történeti és genre-képeket festett. 

Connaught, Írország négy volt provinciájának 
egyike, most az ir szabad államhoz tartozik, ter. 
17,704 km', (1911) 6i0,984 lak. Galway, Leitnin, 
Mayo, Roscommon és Sligo grófságokból áll. 

Connaught, Arthur William Patrick Albert, 
G. hercege, 1910—1916-ig Kanada főkormány-
zója volt. 1920-ban királyi megbízatással Indiába 
ment. Neje, Lujza Margit porosz hercegnő, 
megh. Londonban 1917 márc. 14. Egyetlen fia, 
Arthur, szül. 1883., 1913-ban nőül vette Fife 
Alexandra hercegnőt és 1920. a Délafrikai Unió 
főkormányzója lett. C. idősebb leánya, Mar-
garet (szül. 1882.), 1905. a svéd trónörököshöz 
ment nőül és megh. Stockholmban 1920 máj. 1. 
Ifjabbik leánya, Patrícia (szül. 1886.), 1919. nőül 
ment Alexander R. Maule Pamsay-hez, Dal-
housie earljének harmadik fiához. 

Connecticut, északamerikai állam, ter. 12,859 
km», (1920) 1.380,585 lak. 

Connelsville, város Pennsylvania észak
amerikai államban, (1920) 13,804 lak. 

Conoplja = Csonoplya. 
*Conorhinns (állat), L Cliagas-betegség. (XX. k.) 

Conrad Gyula, grafikus, 1913. kiadta Tavasz 
Rómában c. színes litográfia-ciklusát, 1925. pedig 
Magyar Föld c. rézkarc-sorozatát. 

Conrad Ferenc(hötzendorfi) gróf, osztrák-ma
gyar tábornagy (1. IV. köt), megh. Mergentheim-
ben (Württemberg) 1925 aug. 25. Mint Ausztria-
Magyarország fegyveres erejének vezérkari fő
nöke, Aerenthal osztrák-magyar külügyminiszter
rel való összetűzése következtében 1911. nov. 30. 
megvált vezérkari állásától, de már 1912. dec. 
havában, Aerenthal halála után, ismét elfoglalta 
állását és a világháborúban is megmaradt ebben 
az állásában 1917márc.l-ig,amikorfö]mentettók: 
kiváló érdemei elismeréséül megkapta a katonai 
Mária Terézia-rend nagykereszt jót. 1915 jun. 23. 
vezérezredes, 1916 nov. 27. tábornagy lett, 1918. 
grófi rangot kapott. Mint az Osztrák-Magyar 
Monarchia fegyvereserejének vezérkari főnöke, 
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ernyedetlen szívóssággal a hadsereg fejlesztésére, 
modern alapokra való helyezésére és felfrissítésére 
törekedett. Soha sem szűnt meg sürgetni a had
sereg teljes reformálását még a legzajosabb bel
politikai harcok közepette sem. Ezért és mert azt 
vallotta, hogy a külpolitikának a katonai hely
zettel is számolni kell, az illetékes tényezőkkel 
sok harca, súrlódása, sőt összetűzése is volt. A 
háborút nem akarta ugyan, de Európának a világ
háborút megelőző külpolitikai válságaiban felis
merte, hogy az feltartóztathatatlanul bekövetke
zik és hogy Ausztria-Magyarországot végveszély-
lyel fenyegeti. Főként Olaszországgal szemben a 
preventív háború eszméjének volt előharcosa. Bár 
hadvezéri működését végső siker nem koronázta, 
mégis a legnagyobb hadvezérek egyike volt. A 
világháborúban majdnem mindvégig elégtelen 
erőkkel és elégtelen mennyiségű anyagi eszkö
zökkel volt kénytelen dolgozni. Ennek ellenére 
merész elhatározások alapján geniálisan oldotta 
meg az általa vezetett haderők feladatait, bár ön
hibáján kívül nem mindig valósíthatta meg szán
dékait. A világháborút követő időszakban ugyan 
a német katonai háborús irodalom háttérbe szorí
totta, de később mindinkább tért hódított még 
a külföldön is az az általános vélemény, hogy 
C. a világháború legnagyobb hadvezéreinek 
sorába tartozott, aki merész eszméit bámulatos 
lendülettel igyekezett megvalósítani. Az általa 
tervezett és irányított világháborús hadműveletek 
(1. Világháború) közül a legnevezetesebbek vol
tak : az 1914-ikí lublini és lembergi hadjárat, 
majd az osztrák-magyar haderők újjászervezése 
ntán a Kárpátok védelmezése, valamint a néme
tekkel karöltötten az orosz gőzhenger megállítása 
végett indított Visztula és Szan-melléki hadmű
veletek ; az 1915 máj. 2. gorlicei áttörés eszméje és 
ennek az olasz hadüzenet ellenére való betetőzése ; 
azOlaszország ellen igen csekély erőkkel megszer
vezett védelem; az 1916-iki tiroli osztr.-magy. 
támadást, valamint az 1917-iki tolmeini áttörést 
(12-ik isonzói csata) is C. alapgondolata szerint 
hajtották végre. I. Ferenc József halála (1916 
nov. 21.) után háttérbe szorult, de jellemének 
puritánságáról és önzetlen hazaflasságáról tanús
kodik az, hogy alárendelt működési körrel tovább 
szolgált mint hadseregparancsnok. Háttérbe szo
rításának fő oka volt, hogy Ausztria-Magyar
országnak Németország iránti szövetségi hűségé
nek" csorbítatlan fenntartása mellett kardoskodott 
és hogy síkra szállott a bécsi udvar belpolitikai 
irányzata ellen. Ausztria-Magyarország legneve-
zetesebbés sorsdöntő időszakára vonatkozó emlék
iratait a világháború után adta k i : Aus meiner 
Dienstzeit 1906-1918. címmel (I—V. k., Wien), 
V. ö. Ludwig v. Pastor ; Conrad v. Hötzendorf 
(Wien 1916). 

Conrad, 1. Johannes, német nemzetgazda, 
megh. Halléban 1915 ápr. 25. 

2. C, Michael Georg, német író, neje: C.-
Bamlo Marié, német színművésznő, megh. Mün
chenben 1921 okt 
*3. C, Paula, német színművésznő, szül. Bécs

ben 1862 febr. 27. Előbb Berlinben játszott; férj
hez ment Schlenther P&xúhoz, akit, midőn a Burg-
szinház igazgatójának neveztek ki, követett 

Bécsbe, majd ismét Berlinbe szerződött a Schau-
spielhaushoz; jellemszerepekben tűnt ki. 

*Conrad (ejtsd: konred), Joseph, angolíró,eredeti
leg Korzeniowski Teodor Jozef Konrád, szül. 
Ukrajnában 1857 dec. 6. lengyel szülőktől, megh. 
Bishopbourneban (Canterbury mellett) 1924 aug. 
4. Mint hajóstiszt nagy utakat tett s noha csak 21 
éves korában tanulta meg az angol nyelvet, 
egyike lett a legjobb angol prózaíróknak. Főbb 
müvei: Ahnayor's folly (1895); Youth and other 
tales (1902); Typhoon (1903); The secret agent. 
(1907); Chance (1914); Victory (1915); Notes on 
life and letters (1924). Magyarul megjelentek: Az 
arany nyil (ford. Szinnay Tivadar, 1924); Félvér 
(ford. Kiss Jenő, 1924); Az árnyékvonal (ford. 
Kiss Dezső, 1925). 

*Conrady, August, német orientalista, szül. 
Wiesbadenben 1864 ápr. 28., megh. Lipcsében. 
1925 jún. 5. A keletázsiai nyelvek tanára volt 
Lipcsében. Különösen a kínai és indo-kínai nyelv
tudományok terén tűnt ki. Főművei: Eine indo-
chinesischeKausativ-Denominativbildung(1896); 
Die chinesichen Handschriftenfunde Sven Hedins 
in Lou-lan (1920). 

Conrat (Cohn), Max, német romanista, megh. 
Heidelbergben 1911 dec. 12. 

*Conried, Heinrich, német színész és színigaz
gató, szül. Bielitzben 1855 szept. 3., megh. Meran-
ban 1909 ápr. 27. Színházakat vezetett Bécsben,. 
Berlinben, majd New Yorkba hívták, ahol az. 
Irving Place-szinházat, 1903—7. a Metropolitan-
operát igazgatta. 

Consett, város Durham angol grófságban, 
(1921) 12,149 lak. 

Constans, Jean AntoineErnest, francia állam
férfi, megh. Parisban 1913 ápr. 7. 

Constanta, román város, (1920) 28,000 lak. A 
világháborúban a várost több izben repülők bom
bázták és 1916 okt. 23. bolgár-német csapatok 
elfoglalták. 

Constantina, város Sevilla spanyol tart.-ban,. 
(1920) 13,409 lak. 

Constantine, 1. département Algériában, ter. 
87,547 km3, (1921) 2.162,512 lak. — 2. C., a dé
partement fővárosa, (1921) 78,220 lak. 

*Conta, Heinrich Kari Richárd von, porosz 
tábornok, szül. Tuchelban 1856nov. 24.; 1914—16. 
az első hadosztály, 1916—18. a 4. tartalék (kár
páti) hadtest parancsnoka volt. 1918 máre. mint 
hadosztályparancsnok vett vészt a franciaországi 
offenzívában és ugyanez óv májusában a Chemin-
des-Dames hegyvonal elfoglalásában. 

Conta, Vazul, román író és államférfi, megh. 
Bukarestben 1882 ápr. 21. 

Conversano, város Bari olasz tart.-ban, (1921) 
12,513, mint község 16,105 lak. 

Conway (Aber-Gonway), város Carnarvon-
shireben (Wales), (1921) 6520 lak. 
•Conwentz, Hugó, német botanikus, szül. Dan-

zigban 1855 jan. 20., megh. Berlin-Schöneberg-
ben 1922 máj. 12. Igazgatója volt a danzigi mú
zeumnak, 1910 vezetője lett a természeti emlé
kek fenntartására felállított állami hivatalnak. 
TanulmányoKat írt a borostyánkő-fákról, az. 
ásatag fákról és ritka erdei fákról; önállő műve; 
Beitráge zur Naturdenkmalpflege (1907). 
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Conybeare, Frederik Cormvallis, angol 
orientalista, megh. Folkestoneban 1924 jan. 9. 

Conze, Alexander, német archeológus, megh. 
Berlin-Grunewaldban 1914 júl. 19. 

*Coogan (ejtsd: kúgen), Jackie, amerikai filmszí
nész, szül. 1915. Rendkiviili tehetségét már négy 
-éves korában fedezte fel Charlie Chaplin. 18 
millió dollár alaptőkével külön fllmvállalat ala
kult, amely egymásután hozta forgalomba a kü
lönböző Jackie-fllmeket: A kölyök (Chaplinnel); 
Twist Olivér ; A kis csibész; Éljen a király stb. 

Cook (ejtsd: kúk), 1. James, angol utazó, magyar 
•nyelven megjelent munkája: Világtengereken át, 
8 utazás a föld körül (ford. Ballenegger Róbertné 
és Peisner Károly, 1923). 

*2. C, Joseph, sir, ausztráliai államférfi, 
szül. Silverdaleben (Anglia) 1860-ban. Bányászflú 
volt és 1885. ment Ausztráliába, ahol már 1894. 
Új-Dél-Walesben bánya- és földmivelési minisz
ter lett. 1913-ban Ausztrália miniszterelnöke, 
1917. tengerészeti miniszter, 1921. Ausztrália 
képviselője volt Angliában, 1922. pedig a Nép
szövetségnél. 

Cook-szigetek, a Csendes-óceánban, (1921) 7801 
lakossal. 

*Coolidge (ejtsd-, kúmzs), Calvin, az északameri
ka i BgyesültÁllamok elnöke, szül. a vermonti 
Plymouthban 1872 jűL 4. Ügyvéd volt Northamp-
tonban, azután polgármester, később szenátor 
lett ; 1921. az északamerikai Egyesült-Államok 
alelnökének választottók, 1923. flarding halála 
után ő vette át az elnökséget, 1924. újra elnök
nek választották. Beszédei Foundations of the 
Republio címen jelentek meg (1926). 

Cooper, James Fenimore, amerikai író, ma
gyarul ujabban megjelent művei: Bőrharisnya 
{átdolg. Gaal Mózes, 1918); Az útmutató (átdolg. 
u. a., 1918); A vadfogó (átdolg. Vachott Sándorné 
és Gaal Mózes, 1918); A vadölő (átdolg. u. a. 
1918); Az utolsó mohikán (átdolg. Gaal Mózes 
1919). 
*Coopérat ion i n t e l l e c t u e l l e (franc.) 1. 

Értelmi együttműködés. (XX. köt.) 
Cop = Csap. 
Copiapo, Atacama chilei tartomány fővárosa, 

•<1920) 9834 lak. 
Copolnic Mánástur = Kápolnokmonostor. 
Copparo, város Ferrara olasz tart-ban, mint 

község (1921) 23,452 lak. 
Coptelke (fop), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Coquimbo, f. Chile egyik provinciája, ter. 

36,509 km5*, (1920) 160,256 lak. — 2 . C, kikötővá
ros Chilében, (1920) 15,438 lak. 

Cora, Guido, olasz geográfus, megh. Rómá
ban 1917 okt. 10. 

Corato, város Bari olasz tartományban, (1921) 
44,145 lak. 

Corbeil, város Seine-et-Oise francia départe-
mentban, (1921) 10,937 lak. 

*Cordier (ejtsd: kordié), .HenW,francia orientalista, 
szül. New Orleansbanl819aug.8.,megh.Párisban 
1925 márc. 16. 1869—76. ólt Kínában; 1881. az 
École des langues orientales vivantes tanára lett 
Parisban. Főbb munkái: Bibliotheca Sinica (1904-
1908, kiég. 1922); Bibliotheca Indosinica (1912— 
1915); Histoire générale de la Chine (1920,4 köt.). | 

Córdoba, 1. spanyol tartomány, ter. 13,727 
km2, (1922) 573,199 lak — 2. C., a tartomány fő
városa, (1922) 74,744 lak. — 3. C, Argentína 
egyik tartománya, ter. 161,035 km', (1920) 787,000 
lak. — 4. C., a tartomány fővárosa, (1918) 156,000 
lak. — 5. C-, város Veracruz mexikói államban, 
(1921) 14,744 lak. 

"Cordylobia a n t l i r o p o p h a g a Blanch. (il
lat), azi igazi legyek (Muscidae) családjába tar
tozó légyfaj. Hossza 8—10 mm. Teste fekete sző
rökkel fedett; torán két fekete hosszanti sáv vo
nul végig. Lárvái 8—12 mm. hosszúak. Afrika 
trópusi részében honos. Veszedelmes, mert lárvái, 
melyek ver de Cayor néven ismeretesek, az ember 
és különböző állatok (macska, kutya, kecske, ló, 
teve) bőrébe fúrják be magukat és élősködésük-
kel súlyos gyuladásokat és kelevényeket okoznak. 

Corelli, Mary, angol regényírónő, megh. Strat-
ford on Avonban 1924 ápr. 24. 

Coremans, Eduárd, belga politikus, megh. 
Antwerpenben 1910 nov. 2. 

Corigliano Calabro, város Cosenza olasz tar
tományban, (i92í) 16,638 lak. 

Corinth, Lovis, német festő, megh. Zandvort-
ban (Hollandia) 1925 júl. 18. 

Cork, grófság az ir szabadállam Münster tar
tományában, ter. 7354 kma, (1921) 315,431 lak. 
1920-ban az ir fölkelés főfészke volt. — Fővárosa 
C, (1921) 76,673 lak. 

Corleone, város Szicíliában, (1921) 15,899 lak. 
Cormon, Fernand Pierre, francia festő, megh. 

Parisban 1924 márc. 21. 
Cormons, 1919-től Olaszországhoz, Friuli tar

tományhoz csatolt város Gradiskában, (1924) 6439 
lakossal. 

Comeareva = Somosréve. 
*Cornelius, Hans, német filozófus, szül. Mün

chenben 1863 szept. 27. Előbb kémikus volt, 1910. 
Majna-Frankfurtban lett tanár. A pszichológiát 
tekinti a filozófia alapjául. Főbb munkái: Ein-
leitung in die Philosophie (1901, új kiad. 1921); 
Elementargesetze der bildenden Kunst (1908); 
Transzenüentale Systematik (1916); Völkerbund 
und Dauerfriede (1917): Kunstpádagogik (1920); 
Vom Wert des Lebens (1923). 

Cornet, Georg, német orvos, megh. Berlinben 
1915 márc. 27. 

Cornigliano Ligure, Genova külvárosa, (1921) 
10,158 lak. 

Cornill, Kari Heinrich, német evang. teoló
gus, megh. Halléban 1920 jún. 10. 

Corning, város New York ószakamerikai állam
ban, (1920) 15,820 lak. 

•Cornu (eíted: komü), Jules, filológus, szül. Villars-
Mendrazban (Svájc) 1849 febr. 24., megh. Leoben-
ben 1919 nov. 27. Tanár volt előbb Baselban, 
majd Prágában, 1901. Grazban. Munkái főleg a 
svájci francia tájnyelvekre vonatkoznak. Irt egy 
portugál nyelvtant. 

•Cornut, Sámuel, svájci író, szül. Aigleben 
(Waadt) 1861 jún. 21., megh. Thononban 1918 
máj. 2. A francia Svájc legjelentékenyebb 
regényírójának tartották. Főbb művei: La Val-
lombreuse (1892); Regards vers la montagne 
(1895); L'inquiet (1900); Le testament de ma 
jeunesse (1902); La chanson de Madeline (1906). 
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Cornwall, angol grófság, ter. 3513 km8, (1921) 
320,559 lak. 

Coro, város Venezuelában, (1920) 15,533 lak. 
Coronel, kikötőváros Concepcion chilei provin

ciában, az Arauco-öbölnél, (1920) 4728 la£. A világ
háborúban 1914 nov. 1. a Sgee altengernagy ve
zérlete alatt álló német cirkalóhajóraj: «Scharn-
horst» és «Gneisenau» vértes cirkálók és három 
kis cirkáló: «Dresden», «Leipzig» és«Nürnberg», 
A kikötőn kívül két órás harcban megsemmisí
tett egy kb. ugyanoly erősségű angol hajórajt, 
amelyet Cradock tengernagy vezetett. A harc
ban két angol vértes cirkáló: a «Good Hope» és 
«Monmouth» elsülyedt és maga Cradock tenger
nagy is elesett. 

Corozal, város Colombia Bolivár departamen-
tójában, (1920) 10,900 lak. 

Corpus Christi, város Texas északamerikai 
államban, (1920) 10,522 lak. 
*Correa de Oliveira, 1. Ioao Alfredo, brazíliai 

politikus, szül. 1835 dec. 12. Szenátor lett 1877., 
lelügyi és közoktatásügyi miniszter 1872; ő ve
zette az első brazíliai népszámlálást; ösztönzé
sére jött létre 1888. a brazíliai négerfelszabadító 
törvény. 

2. G-, Antonio, portugál költő, szül. San Pedro 
do Sulban 1879 júl. 31. Kitűnő lírai és drámai 
költeményeket írt. 

Correggio, város Eeggio nelT Emília olasz tar
tományban, mint község (1924) 19,415 lak. 
•Correns, Kari, német botanikus, szül. München

ben 1864 szept. 19. Előbb Lipcsében, majd Münster-
ben volt tanár; munkássága főleg a növények 
keresztezésének éa öröklőképességének tanul
mányozására irányult s hozzájárult a Mendel-
féle törvény újabb alkalmazásához. Önálló müve: 
Die neuen Vererbungsgesetze (1912). 

Corréze, francia département, ter. 5888 km8, 
<1921) 273,808 lak. 

Corrientes, 1. argentínai tartomány, ter. 84,400 
km*, (1920) 365,000 lak. — 2. C, a tartomány fő
városa, (mi) 28,681 lak. 

Corry, város Pennsylvania északamerikai 
illámban, (1920) 7228 lak. 

Corse, francia département, 1. Korzika. (XX. k.) 
Corsicana, város Texas északamerikai állam

ban, (1920) 11,356 lak. 
Corte, város Korzikában, (1921) 5096 lak. 
Cortes, hondurasi departamento, ter. 4007 km8, 

<i9io) 23,559 lak. 
•Cortier (ejtsd: kortié), Maurice, francia tudo

mányos utazó, szül. Eaineyben (Seine-et-Oise) 
1879 márc. 9., elesett Maffrécourtnál, a Marne 
.mellett 1914 okt. 2. Több tudományos munká
ban ismertette a Szaharán tett utazásait: De 
Tombouctou a Taodéni; D'une rive á l'autre du 
Sahara; Exploration au Sahara stb. 

Cortland, város New York északamerikai 
államban, (1920) 13,294 lak. 

Cortona, város Arezzo olasz tartományban, 
(1921) 3552, mint község 30,385 lak. 

Coruna, La, 1. spanyol tartomány, ter. 7903 
km], (1923) 719,960 lak. — 2. C, a tartomány fő
városa, (1923) 68,188 lak. 

Cosbuc György, román költő, megh. Buka
restben 1918 május havában. 

Cosenza, 1. olasz tartomány, ter. 6647 km8, 
(1924) 512,445 lak. — 2. C, a tartomány fővárosa, 
(1924) 25,754 lak. 
"Cosgrave (ejtsd: —grév), William Thomas, ír 

államférfi, szül. Dublinban 1880. Kereskedőnek 
készült, de korán belekerült a sinn-fein mozga
lomba s ennek pénzügyeit ő vezette 1917-től 
kezdve. 1918-ban az első Ír parlament tagja és 
belügyminisztere lett az Angliától el nem ismert 
ír köztársaságnak, amiért fogságra vetették, de 
kiszabadulása után az ideiglenes kormányban 
újra pénz- és belügyminiszter lett s miután Grif-
fith és Collins elnökök egymásután elestek, C. lett 
a köztársaság miniszterelnöke s ő képviselte az 
1923. és 1926-iki birodalmi gyűléseken Írországot. 
"Costa, Alfonso, da, portugál államférfiú, szül. 

Ceiában 1871 márc. 6., talált gyermek. Ügyvéd 
és a büntetőjog tanára volt a coimbrai egyete
men. Nagy része volt az 1910. köztársasági for
radalomban és számos alkalommal töltött be mi
niszteri tárcát; három ízben miniszterelnök is 
volt. A világháborúban Portugália belépése mel
lett tevékenykedett, de 1917. megbukott ós in
ternálták. 1919-ben a békekonferencián ő kép
viselte Portugáliát, 1920. újra miniszterelnök, 
majd a genfi Népszövetségnek huzamosabb ideig 
egyik elnöke volt. 

Costanco, olasz sziget (görögül Kosz, 1. 
XX. köt). 

*Costantin, Julién, francia botanikus, szül. 
Parisban 1857. 1912-ben az Académie des Scien
ces tagja lett. Számos igen jelentős munkát írt 
a gombákról. 

Costa Rica, középamerikai köztársaság, ter. 
48,550 km8, (1923) 498,435 lak. (1. IX. k.). Közigaz
gatási beosztása: 

D . „ „ I „ „ H V Terület Lakosság 
Provinciák ( k m ! ) 1 9 2 8 

Alaujéla... _ __ . . . 10.500 119,409 
Cartago 4.020 78,011 
Guanacaste _ . . . 12,240 61,192 
Heredia _ . . . _ 660 49,892 
Limón 6,250 23,832 
Punta Arenas _ 14,240 24.900 
San Jósé 1.640 151,199 

48,560 498,435 

Fővárosa San Jósé, 40,347 lak. A köztársaság 
elnökét a nép közvetlenül 4 évre választja. A kon
gresszus 4 évre választott 43 tagból áll. Bicardo 
Jimenezelnök (1910—14)különösen apénzügyek 
feljavításával és belső gyarmatosítással foglal
kozott. Az új elnököt, González-t 1917. Federico 
Tinoco államcsínnyel megbuktatta. C. szept. 26. 
megszakította a központi hatalmakkal a diplo
máciai érintkezést, de hadat csak 1918 május 
13. üzent. C. a valóságban nem vett részt a 
világháborúban. 1919-ben Julio Acosta forra
dalma Tinoco-t megfosztotta az elnökségtől. 
Acosta 1920. választatott elnökké, miután előbb 
mint ideiglenes elnök működött. 1921-ben az öt 
délamerikai köztársaság államszövetségbe lé
pett. 1924-ben Kicardo Jiménez Oreamuno lett 
az elnök. 1925 jan. 1. C, mint első, kilépett a 
Népszövetségből. 

Coster, Charles, 1. De Coster. (V. és XX. köt.) 
Coston, Monté, 1779 m. magas hegy Dél-Tirol 

határán; a világháborúban nagy harcok szín-
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helye, 1915 jún. 17. osztrák-magyar csapatok 
elfoglalták; az olaszok több heves támadása után 
aug. 22. a megszálló csapat kapitulált az olaszok 
előtt; 1916 máj. 15. a 20. osztrák-magyar had
test visszafoglalta. 

* Cotarelo y Móri, Emilio, spanyol író, szül. 
Vega de Eibadeóban 1857 máj. 1. A spanyol aka
démia tagja. Főbb művei: Iriarte y su epoca 
(1897); Bibliográfia de las controversias sobre la 
licitud del teatro en Espana (1904); El hijo del 
Conde-Duque (1912). 

Cöte-d'Or, francia département, ter. 8787 kms, 
(192D 321,088 lak. 

Cőtes-du-Nord,franciadépartement,ter. 7218 
km2, (1921) 557,824 lak. 

*C6tes-Lorraines, hegylánc Meuse francia 
départementban, a világháborúban 1914 szept. 
25. a 6. német hadsereg Saint-Mihiel-erőd bevé
telével keresztültörte ugyan, de a megerősített 
francia vonalakat nem bírta elfoglalni. 

*Cotroceni, a román király kastélya Bukarest 
mellett, 1918. itt kötötték meg a központi hatal
mak és Románia az ú. n. bukaresti békét. 

Cotrone, város Catanzaro olasz tartomány
ban, (1924) 11,638 lak. 

*Cottes (ejtsd: kott), Augustin Marié Antony, 
francia tudományos utazó, szül, Agenban 1871 
dec. 10., megh. Bammakóban (Francia-Nyugat-
Afrika) 1913 júl. 19. Gabon, Kongó és Kamerun 
vidékét kutatta és irta le : La Mission Cottes au 
Bud-Cameroun 1905—1908 (Paris 1911). 

Cottet, Charles, francia festő, meghalt Paris
ban 1925 szept. 25. 

*Coubertin (ejtsd: knberteS), Pierre de, báró, 
sportférfiú, szül. Parisban 1863 jan. 1. 0 alapí
totta 1894. a nemzetközi olympial bizottságot, 
amelyben 45 nemzet vett részt; vezette az olympiai 
versenyeket Athénben,Párisban (másodszor 1924), 
Saint Louisban, Londonban, Stockholmban. Művei: 
La gymnastique utilitaire (1912); Essais de 
psvchologie sportive (1913); Pédagogie sportive 
(1923). 

Coudenhove, 1. Kari, gróf, osztrák helytartó, 
megh. Meranban 1913 febr. 8. 

*2. C, Max, C. 1. testvéröccse, szül. Bécsben 
1865 dec. 27.1908-ban Szilézia tartományi elnöke, 
1915—18-ig Csehország helytartója volt. Kor
mányzása idejére esett Cseh-Szlovákia meg
alakulása. 

'Coudenhove-Kalergi, Richárd, osztrák szo
ciológus, az 1906. elhunyt C. Henrik gróf és egy 
japán nö fia, szül. 1894. 1923-ban indította meg 
nagy feltűnést keltő Pan-Europa akcióját, amely 
Európa országait az amerikai Egyesült-Államok 
mintájára akarja egységbe tömöríteni. Számos 
könyvet és röpiratot írt a Pan-Europa mozga
lomról, melynek első világkongresszusát az ő 
elnöklete alatt tartották Bécsben, 1926 okt. 

•Coudreau (ejtsd: kudró), Henri, francia utazó, 
szül. Sonnacban 1859 máj. 6., megh. a brazíliai 
Trombetasban 1899 nov. 25. Kikutatta a francia 
Guyanát 1880—91., azután az Amazon mellék
folyóit. Művei: La Francé équinoctiale (1886.— 
1887, 2 köt.); Chez nos Indiens (1893); L'état de 
Pará (1897); Voyage entre Tocantins et Xingú 
(1899). 

•Coué (ejtsd: kné), Émile, francia pszichiáter, szül. 
Troyesban 1857 febr. 6., megh. Nancyban 1926 júl. 
2. Eredetileg orvosnak készült, de nem tette le az 
orvosi vizsgát és gyógyszerész lett. Korán kez
dett el foglalkozni a hipnotizmussal és szuggesz-
tióval Bernheim pszichiáter vezetése mellett. 
1910-ben megalapította Nanc5?ban a szabad klini
kát. Módszere abból indul ki, hogy a képzelődés 
ereje nagyobb az akaraténál, ennélfogva a be
tegséget okozó kényszerképzeteket autoszug-
gesztió útján kell az akarat útjából eltávolítani, 
sőt ezúton organikus változást is elő lehet idézni. 
Gyógymódját főleg az jellemezte, hogy nem 6 
gyógyította betegeit, hanem azokat megtanította 
arra, hogy sajátmagukat gyógyítsák. Módszerét 
Angliában és az Egyesült-Államokban is bemu
tatta. V. ö. Baudouin, Suggestion et autó-
suggestion (1920); u. a., C. 

Couillet, gyárváros Hainaut belga tartomány
ban, (1922) 11,950 lak. 

Coulin Artúr, festő, megh. Heidelbergben 1912 
nov. 9. 

Council Bluffs, város Iowa északamerikai 
államban, (1920) 36,162 lak. 

Couperin (ejtsd: kupren), régi francia zenész csa
lád (1. IV. köt.), Armand Louis egyik fia volt 
Pierre Louis, aki atyjának segítőtársa volt és 
ugyanazon évben halt meg, mint amaz (1789), 
másik fia volt Francois Gervais, aki, bár atyja 
minden állását örökölte, csak közepes tehetségű 
orgonista volt. 1823. még élt. V. ö. C. Éouvet, Une 
dynastie de musiciens francais. Les C, organistes 
de l'église Saint Gervais (1919). 

Couperus, Louis, németalföldi író, megh. 
Steegben (Arnheim mellett) 1923 júl. 16. Újabb 
művei: Van oude Mensehen, de dingen de voor-
bijgaan (Régi emberek és elmúlt dolgok); De 
Berg van Licht; De Komedianten; Dionyzos 
(1905); Herakles (1913). Magyar fordításban újab
ban megjelent művei: Heliogabalus (fordította 
Lendvai István, 1918); Komédiások (ford. Ballá 
Ignác, 1921); Psyche (ford. Balog Barna, 1924). 

Courbevoie, város Seine francia dep.-ban, (1921) 
46,053 lak. 
*Courcelettes, helység Somme francia dőp.-ban, 

az Albert-Bapaume-i út mentén. Az 1916 szept.-i 
Somme-csatában véres harcok színhelye volt, 
szept. 25-ikén az angolok elfoglalták. 

Courcelles, város Hainaut belga tartományban, 
(192D 17,791 lak. 

*Courmont (ejtsd: karmon), Jules, francia orvos, 
szül. Lyonban 1865, megh. u. o. 1917 febr. 25. 
Különösen a bakteriológia és higiénia terén szer
zett érdemeket. Művei: Précis de bacteriologie; 
Précis de microbiologie des maladies infectieuses 
des animaux (Panisset-vel együtt); Précis d'hy-
giéne (Lesieur-vel és Rochaix-val együtt). 

Courteline, Georges, francia író, műveinek 
magyar fordításai a TV. köt -ben említetten kívül 1 
A rendőrfőnök jó fiú(1904); Bonbonrouche és négy 
kis bolondság (ford. Kosztolányi Dezső, 1912); 
A kutyatörvény (ford. Eckhardt Sándor, 1920). 

Courthope, William John, angol író, megh. 
Wadhurstban 1917 ápr. 10. 

*Courths-Mahler, Hedioig, német írónő, szül. 
a thüringlai Rebrában 1867 febr. 18. Számos nép-
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szerű, de irodalmilag csekély értékű regényt írt' 
amelyekben főként német arisztokrata alakokat 
szerepeltet romantikus mesék keretében. Igen sok 
munkáját magyarra fordították. 

Courtney (ejtsd: kórtné), Leonard Henri, Pen-
irith lord, megh. Londonban 1918 máj. 11. 
*2. G, Wüliam Lemard, angol író, szül. Pooná-

ban 1850 jan. 5. Oxfordban tanult s a Forthnightly 
Review szerkesztője lett. Számos műve közül 
nevezetesebb: Studies on philosophy (1882); Life 
of John Stuart Mill (1889); The literary man's 
Bible (1907); The literary man's New Testament 
(1915); Old saws and modern instances (1918); 
The passing hour (1925). 

Courtois, Gustave, francia festő, megh. Paris
ban 1928 nov. 25. 
•Courvoisier (ejtsd: kurvoázié), 1. Leo, csillagász, 

szül. Riehenben (Svájc) 1873 jan. 24. A berlini 
csillagvizsgálón működik. Főbb művei: Unter-
suchungen über die astronomische Refraktion 
(1904); Katalog d. Astron. Gesellseh. der Zone 
-|-70° bis +75° (1910); Über systematische Ab-
weichungen der Sternpositionen im Sinne einer 
jahrlichen Ref ormation (1913); Über astron. Metho-
denzurPrüfungderLichtaetherhypothese(19211 

2. G-, Wálter, svájci zeneköltő, 1919. a mün
cheni Akademie der Tonkunst tanára lett. Lan-
zelot und Blaine című zenedrámáját 1917., Die 
Kráhen című egyfelvonásos vígoperáját 1921. 
mutatták be nagy sikerrel Münchenben. 
*Couturat (ejtsd kutürá), Louis, francia filozófus 

és matematikus, szül. Parisban 1868., megh. 1915. 
Parisban volt tanár. A matematika módszerét 
visszavezette a tiszta logikára Les principes des 
mathématiques (1905) c. művében. Az Ido nevű 
világnyelv megalapításával is foglalkozott. 
"Couyba, Charles Maurice, francia chanson

költő, rövid ideig kereskedelmi miniszter volt; 
1. írói álnevén Bonkay Maurice. (XX. k.) 

Covasna = Kovászna. 
Coventry, angol város Warwiekshireben, (192S) 

131,200 lak. 
Covilhao, portugáliai város Castelo Branco 

ker.-ben, (1920) 14,049 lak. 
Covington, város Kentucky északamerikai 

államban, (1920) 57,121 lak. 
Cowdenbeath, város Fifeshireben (Skócia), 

(1921) 14,215 lak. 
Cowes, angol ikerváros Wight szigetén: 

West-G, (1921) 9995 lak.; East-C, (1921) 4642 lak. 
Cowpen, város Northumberland angol gróf

ságban, (1921) 19,044 lak. 
*Cox, James Middleton, amerikai politikus, 

szül. Jacksonburgban 1870 márc. 31. Előbb kü
lönböző vidéki napilapokat szerkesztett, 1909. a 
kongresszus tagja, 1913. Ohio állam kormány
zója lett s e minőségében főleg a bérminimum
ról, a női munkaidőről és más munkásjóléti intéz
ményekről szóló törvényhozásával, másrészt a 
sztrájk elnyomásával totte nevét ismertté. Poli
tikájával Wilson és a Népek Ligája és az alkohol
tilalom mellett foglalt-állást. Hardinggel szem
ben a demokrata-párt 1920. őt jelölte elnöknek, 
de megbukott. 
*C. Q. I>. az 1906. berlini nemzetközi rádió

egyezmény szerint a nyílt tengeren veszélyben I 

forgó hajók ezt a rövidítést adják le: «Come quiek 
dangerla A régebbi jelzés S. O. S. (oSave our 
souls!») volt. 
•Cradock, Ghristopher, sir, angol tengernagy, 

szül. 1862 júl. 2. Résztvett az 1900-iki kínai 
expedícióban, 1910. ellentengernagy lett, a világ
háborúban mint hajórajparancsnok elesett Coro-
nel mellett 1914 nov. 1. 

*Craig (ejtsd: krég), James,sir,eaigol-ir politikus, 
szül. 1871 jan. 8. Az angol parlament tagja volt, 
1917—18-ig kincstárnok, 1919—20-ig parlamenti 
titkár a nyugdíjügyek minisztériumában, majd 
pénzügyi titkár az admiralitásban; 1921 jún. 7. 
az újonnan alakult északirországi kormányban 
miniszterelnök lett. 

Crailsheim, Friedrich, gróf, bajor államférfi, 
megh. Münchenben 1926 febr. 16. 

Crajova, romániai város, (1917) 51,970 lak. A 
világháborúban 1916 nov. 21. a németek Falken-
hayn vezérlete alatt megszállották. 

*Cram (ejtsd: krém), Ralpli Adams, amerikai 
építész, szül. Hampton Fallsban 1863 dec. 16. 
Egyik legelső szaktekintély a középkori építészet 
és gótika terén. Ő építette a newyorki St. John 
katedrálist. Számos müve közül fontosabbak: 
Church building (1901); The ruined abbeys of 
Great Britain (1905); The gothlc quest(1907); 
Heart of Europe (1915); The substance of gothie 
(1916); The great thousand years (1918); The 
sins of the fathers (1919); Walled towns (1919); 
Towards ihe great peace (1922). 

Crane, Walter, angol festő, megh. Horsham-
ban, 1915 márc. 14. 

Cranston, város Rhode Island északamerikai 
államban, (1920) 29,407 lak. 

*Craonne, mezőváros Aisne francia dép.-ban. 
A világháborúban 1914 szept. 15. nagy harcok 
folytak érte; 1915 jan. 25. szász csapatok elfog
lalták, 1917. tavaszán a németek kénytelenek 
voltak kiüríteni; 1918 júl. 19. ismét a németek 
birtokába jutott. 

Crasna = Kraszna. 
Crawf ordsville, város Indiana északamerikai 

államban, (1920) 10,139 lak. 
*Credaro, Luigi, olasz filozófus és politikus, 

szül. Sondrióban 1860 jún. 15. Paviában, majd 
Rómában lett tanár. A világháború után Dél-Tirol 
(Venezia Tridentina) első kormányzója és köz
oktatásügyi miniszter lett, de 1921. lemondott. 
Több pedagógiai munkát írt és szerkeszti a Re-
vista pedagogica italiana folyóiratot. 

Credner, Hermann, német geológus, megh. 
Lipcsében 1913 júl.22.Róla nevezte élMeyer H.a 
kilimandzsárói C.-gleccsert, a sarkutazó Nathorst 
a C.-morénákat a Spitzbergákon, ScMeinitz ten
gernagy a C.-hegycsoportot Újpommerániában 
és Gruner az Aka-folyó G.-vízesését. 

Cr eed-íéle gyorstávíró, 1. Gyorstávíró. (XX. k.) 
Creil, város Oise francia dép.-ban, (1921) 10.359 

lakossal. 
Creizenach, Wilhelm, német irodalomtörténet-

író, megh. Drezdában 1919 máj. 15. 
Crema, város Cremona olasz tartományban, 

(1921) 84'57, mint község 11,844 lak. 
*Crémie,tix (ejtsd: kremia), Benjámin, francia 

író, szül. 1880. A modern francia és olasz iroda-
Bévai Nagy Lexikona. XX kőt 7 
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lom egyik legkiválóbb búvára. Idevágó művei: 
XX-* siöcle; Le román italien contemporain. 
ismert regénye : Le premier de la classe. 

Cremona, 1. olasz tartomány, ter. 1776 km3, 
(1921) 357,605 lak. — 2. C., a tartomány fővárosa, 
(192D 39,506, mint község 59,056 lak. 

Crepaja = Cserépalja. 
Creston, város Iowa északamerikai államban, 

(1920) S034 lak. 
Creuse , francia département, ter. 5606 km J , 

(1921) 228,24* lak. 
Creuso t , Le, város Saőne-et-Loire francia 

dép.-ban, (1921) 38,396 lak. 
Crewe , angol város Cheshireben, (1923) 47,410 

lakossal. 
Crewe (ejtsd: *ih), Róbert Offley Ashburton, C. 

Milnes, marquis, angol államférfi, 1910. India 
államtitkára lett. E minőségben ő kísérte el az an
gol királyt Indiába s ő helyezte át a székhelyt Del
hibe. Az első koaliciós minisztériumban a titkos 
tanács elnöke, majd a lordok-háza liberális ellen
zékének vezére, 1922. párisi nagykövet lett, mely 
minőségben sikerült megakadályoznia az angol-
francia entente felbomlását. Az angol felsőház 
1921 márc. 17.-Í ülésén, mint a független liberális 
ellenzék vezére, erélyesen szállt síkra a sokat 
szenvedett ós minden támasz és barát nélkül 
maradtMagyarországérdekében. 1923-ban Anglia 
párisi nagykövete lett. 

Crikvenica = Cirkvenica. 
*Crile (ejtsd: kráji), George Washington* amerikai 

orvos, szül. Chiliben 1864 nov. 11. Több amerikai 
és európai egyetemen tanult és több helyt volt 
egyetemi tanára a sebészetnek. Főleg a vér
nyomásról vannak önálló észrevételei. Pontosabb 
munkái: Surgical shock (1899); On the blood 
pressure in surgery (1908); Hemorrhage and 
transfusion (1909); Anémia and resuscitation 
(1914); Origin and natureof the emotions (1915); 
Physical interpretation of shock exhaustion and 
restoration (1921). 

Cristur = Székelykeresztúr. 
*Crooe, (ejtsd- krocse), Benedetto, olasz filozófus, 

szül. Pescasseroliban(Aquila) 1866 febr. 25.1920-
1921-ben a Giolitti-kormány közoktatásügyi mi
nisztere volt, azóta Firenzében egyetemi tanár. 
Bölcselete a német idealizmus, különösen Hegel 
forrásából táplálkozik, de rányomja bélyegét a 
XIX. sz. végének empirizmusa is. Amíg egyrészt 
Hegel kritikáján keresztül eljut a szellem orszá
gának fokozataihoz, az elméletiekhez, a szemlé
lethez ós a fogalomhoz és a gyakorlatiakhoz: az 
individuális ós az univerzális akarásához és le
vezeti a szellem négy alapformáját: a művészit, 
a filozófiait, a gazdaságit és az etikait, addig 
másrészről nem áldozza föl e tényeket az ideák
nak, hanem a kettőt határozottan elkülöníti egy
mástól, így nem esik sem az absztrakt idealizmus 
végletébe, amelyben a tények feloldódnak az 
ideákban, sem a pozitivizmus végletébe, ahol az 
ideák oldódnak fel a tényekben. 0. és Gentüe 
ez irányának döntő befolyása volt Olaszország 
szellemi életére. C. főműve, a Filosofla come 
scienza dello spirito, 4 részben jelent meg: 
Estetica come scienza deli' espressione e lingui-
stica generálé; Logica come scienza del concetto 

puro; Filosofla dellapractica: economiaedetica; 
Teória e storia della storiografia (1902—13). Egyéb 
nevezetesebb munkái: La rivoluzione Napoletana 
del 1799; Saggi sulla letteratura italiana del Sei-
cento; La Spagna nella vita italiana durante la 
rinascenza; Storie e leggende napoletane; Storia 
della storiografia Italiana nel secolo XIX. Néme
tül írott munkál: Gockel (1919); Dante (1921); 
Randbemerkungen eines Philosophen zum Welt-
krieg(1922); Fragmente zur Bthik (1922); Grund-
lagen der Politik (1924). Magyarul megjelentek: 
Esztétika, Elmélet és történet (Budapest 1914); 
Az esztétika alapelemei (ford. Farkas Zoltán, 
u. o. 1917, 2. kiad. 1924); A politika elemei (ford. 
Bévay József, 1925). V. ö. G-, Contribito álla eri
tica di mi stesso (1918); G. Prezzolini, B. C. 
(1909); E. Ghiocchetti, La filosofla di B. C. (1915, 
2.kiad. 1919); Die Philosopbie der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen, 4. kötet (1923); Buggiero, 
Italienische Philosopbie (1925). 

*Croiset (ejtsd: kroázé), 1. Alfréd, francia helle
nista, szül. Parisban 1845., megh. u. o. 1923. 
1886-ban az Académie des inseriptions tagja lett. 
A párisi egyetem irodalmi fakultásának doyenja 
volt 1898—1919. A Magyar Tud. Akadémia 1903. 
külső tagjául választotta. 

*2: C., Maurice, francia hellenista, G. 1. test
véröccse, szül. Parisban 1846. A Collége de 
Francé tanára. Fivérével együtt írta Histoire de 
la littérature grecque e. nagy munkáját. 1903-ban 
az Académie des inseriptions tagja lett. Magyarul 
megjelent: A görög eposz története (ford. Kempt 
József, 1897—98). 

Croisset, Francis, francia író. A IV. köt.-ben 
felsorolt müvein kívül egyéb drámái: Le Paon; 
Le Bonheur Mesdames; Le coeur dispose (vígj. 
1912); Le retour (vígj. B. de Flers-rel); L'éper-
vier (1915). A "Vígszínház 1921. mutatta be Haza
térés c. darabját. 

Croix, város Nord francia départementban, 
(192D 17.176 lak. 

Croker, B. M., angol írónő, megh. 1920 okt. 
Számos munkáját fordították magyarra. 

•Crome, Kari, német jogi író, szül. Düsseldorf
ban 1859 júl. 12. Berlinben volt jogtanár, 1898. 
Bonnba ment át. Főbb müvei: Handbuch des 
französischen Zivilrechts(1894—95, 4 köt.); Die 
partiarischen Rechtsgescháfte des.römischen und 
heutigen Rechts (1897); System des deutschen 
bürgerlichen Rechts (1900—12, 5 köt) ; Grund-
züge des römischen Privatrechts (1920). 

Cromer, Evelin Baring, lord, angol állam
férfi, megh. Londonban 19Í7 jan. 29. 

•Crommelynck (ejtsd.-kromieink), Fernand, fran
cia drámaíró, szül. 1888. Nagy sikert aratott 
vígjátéka: Le coen magniflque (1920), amelyet 
Csodaszarvas címen a Renaissanee-szinház mu
tatott be (ford. Karinthy Frigyes, 1922). 

Crompton, angol város Lancashireben, (1921) 
14,917 lak. 

Crook, város Durham angol grófságban, (1921) 
12,706 lak. 

Crookes (ejtsd: krúksz), William, sir,angol fizi
kus, megh. Londonban 1919 ápr. 4. Magyarul meg
jelent müvei: Tudományosan bizonyított jelen
ségek a spiritizmus köréből (C. művei nyomán 
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irta Tordai Vilmos, 1915); Spiritualizmus és tu
domány (ford. Tábori Kornél 1923). 

Crookston, varos Minnesota északamerikai 
államban, (1920) 6825 lak. 

Cropsey, Jasper, amerikai festő, megh. Ha-
stingson Hudsonban (New York) 1900 jün. 22. 

Crosby, város Lancaster angol grófságban, 
«92i) 13,721 lak. 
•Crotalinae (gödörkés orrú viperák, állat), 

1. Vipera-félék. (XIX. k.) 
"Crowder (ejtsd: krandör), Enoch Herbert, ame

rikai tábornok, szül. Missouriban 1859 ápr. 11. 
Katonai akadémiát és jogot végzett. Résztvett az 
amerikai háborúban, japán részről az orosz-japán 
háborúban mint szakértő, a világháborúban pedig 
a sorozást ö intézte, azután kubai követ lett. Igen 
érdekes munkát írt: The spirit of seleetive service 
(1920), melyben módszerét fejti ki, mely szerint 
az Egyesült-Államok 18 hónap alatt két millió 
katonát küldöttek a francia frontra és 24 milliót 
tartottak tartalékban. 
*Crowe (ejtsd: kraa), Eyre, sir, angol államférfi, 

szül. Lipcsében 1864 júi. 80., megh. Londonban 
1925 ápr. 28. Német iskolákban nevelkedett, majd 
a brit külügyi hivatalban működött, ahol 1920. 
államtitkár lett. A világháború kitörése előtt az 
angol és német kapcsolat megteremtésén fára
dozott. 

Croydon, város London rendőri kerületében, 
<1923) 193,400 lak. 
*Cruppi (ejtsd: krfippi), Jean, francia politikus, 

szül. Toulouseban 1855 máj. 22. Parisban ügyvéd 
volt, majd képviselő, Clemenceau kabinetjében. 
1908-1909. kereskedelmi miniszter, majd ismét 
a Caillaux-kabinetben 1911—1912. rövid ideig 
külügyi, aztán igazságügymmiszter. Un avocat 
journaliste au drx-huitiönie sióele, Linquet című 
munkáját a francia akadémia jutalommal tün
tette ki. 

Crusius, Ottó, német filológus, megh. Mün
chenben 1918 dec. 28. 1915-ben a bajor tudomá
nyos akadémia elnöke lett. A háború alatt egy 
kötet verse jelent meg: Die heilige Not (1917). 

Crvenka = Cservenka. 
Csáb (Cebovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csabacsüd, nagyk. Békés vm., 1924. évben 

alakult Békésszentandrás község «Csabacsüd» 
nevű pusztájából. Területe: 11,628 kat. hold. 
Lakossága: 1182. 

Csabaháza (Gábalovce a Sterkovce), Zemplén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Csabai Ékes Lajos, festő, szül. Budapesten 

1896. Grafikai jellegű, stilizált tanulmányaival, 
főként női fejeivel és városképeivel keltett figyel
met 1925-iki kiállításán. 
'Csabai Dy Géza, festő, szül. Debrecenben 

1889 márc. 25. Erős színekkel, széles ecsetkeze
léssel festett képmásai ós tájképei 1913 óta szere
pelnek a kiállításokon. 

Csabaújfalu (Valea rea), Szolnok-Doboka vm. 
{Tr. R.) 

Csabb (Cab), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csabdi, nagyk. Fejér vm., (1920) 1297 lak. 
Csáboc (Gabov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csábrágsomos (Drienovo), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 

Csábrágvarbó (Cabradsky Vrbóvok), Hont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Csabreudek, nagyk. Zemplén vm., (1920) 3111 
lakossal. 

Csaca (Cadca), Trencsén vm., (1919) 5521 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Csácsbozsok, kisk. Zala vm., (1920) 787 lak. 
Csaesó (Oácov), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csáford, kisk. Zala vm., (1920) 1580 lak. 
Csaholó, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 597 lak. 
Csajág, kisk. Veszprém vm., (1920) 1035 lak. 
Csajta (Schachendorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Csajthay Ferenc, 1917. a Budapesti Hirlap 

helyettes főszerkesztője, 1925 márc.-ban a lap 
főszerkesztője lett. 

Csák (Giacova), Temes vm., (1920) 3811 lak. 
(Tr. R.) 

Csákány, kisk. Somogy vm., (1920) 794 lak. 
Csákányháza (Gakanová), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csákberény, nagyk. Fejér vm., (1920) 1713 lak. 
Csákíalva (Kubra), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csákháza (Kubrica), Trencsén várm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csákigor bó (Ciachi- Gárbou), Szolnok-Doboka 

vm., (1920) 1194 lak. (Tr. R.) 
Csáklya (Gfitea), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Csáklyó (Gekl'ov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-SzL) 
Csákó (Gicáu), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Csákóo (Cekovqje), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csáktornya (Cakovec), Zala vm., (1920) 2289 

lak. (Tr. SzHSz.) 
•Csáktornyai Zoltán, festő, szül. Budapesten 

1886 dec. 5., megh. u. o. 1921 márc. 20. Művé
szeti tanulmányait Nagybányán, Parisban és 
Olaszországban végezte; 1906 óta állított ki a Mű
csarnokban, ahol Asztalnál ülő emberek c. ké
pére 1912. megkapta a Rökk Szilárd jutalmat. 

Csákvár, nagyk. Fejér vm., (1920) 4433 lak. 
Csáky (keresszegi és adorjáni) grófi család 

(1. IV. k.) 1. Albin gróf, államférfiú, a főrendiház 
elnöke, megh. Budapesten 1912 dec. 15. 1912 
szept. a király tárnokmesterré nevezte ki. — 
Neje, szül. Bolza Anna grófnő, megh. Szepes-
mindszenten 1925 jan. 23. 

*2. G. Imre gróf, diplomata, szül. Szepesmind-
szenten 1882 febr. 16. Acs. és kir. Konzuli Akadé
mia elvégzése után a fiumei tengerészeti hatóság
nál, a szkutarii főkonzulátuson, majd a drezdai, 
szentpétervári, berlini, lipcsei, bukaresti követ
ségen működött. A háború alatt a megszállott 
Varsóban volt, azután résztvett a breszt-litovszki, 
valamint a bukaresti fegyverszüneti és béketár
gyalásokon. Résztvett továbbá az új magyar kül
ügyi szolgálat szervezésében és a trianoni béke
tárgyalásokon. 1920-ban a második Teleki-kabi
netben külügyminiszter volt. 1921—22-ben az 
új határokat megállapító vegyes bizottságok ve
zetésével bízták meg. 

3. G. Károly Emánuel gróf, váci püspök, 
megh. Vácott 1919 febr. 16. 

*4. C. Károly gróf, m. kir. honvédtábornok és 
m. kir. honvédelemügyi miniszter, szül. Szepes-
mindszenten 1873 ápr. 10. A Ludovika Akadé
miát végezvén, 1891. a pápai 7. honvédhnszár-

7» 
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ezredben lett hadapródtiszthelyettes, majd had
nagy, 1896. a honvéd felsőbb tiszti tanfolyam 
elvégzése után a bécsi hadiiskolát végezte s 1894. 
vezérkari szolgálatra osztották be a 2. honvéd 
lovasdandárhoz, azután a honvéd lovassági fel
ügyelőséghez. 1907-ben a m. kir. honvéd köz
ponti lovasiskola tanára lett. 1910-ben a honvé
delmi minisztériumba osztották be, később, mint 
vezérkari őrnagy a honvédlovassági felügyelő 
vezérkari főnöke lett. A világháborúban 1914. 
egy lovas seregtest vezérkari főnöke volt az 
orosz harctéren 8 ott meg is sebesült. 
Felépülése után a honvédelmi minisz
tériumba osztották be. 1915-ben ezredes 
lett, 1917. mint a 7. honvédhuszárezred 
parancsnoka Bukovinában harcolt, az
után csoportparancsnok lett; 1919. nyu
galomba helyezték, de 1923 jún. 28. át
vette a honvédelmi minisztériumot s 
ez állásában 1924. altábornaggyá nevez
ték ki. 

*Csáky József, szobrász, szül. Szegeden 1888 
márc. 18. Rövid ideig a budapesti Iparművészeti 
Iskolát látogatta, 1908 óta Parisban él s ott állított 
ki először 1909., azután tagja lett a Sálon des 
Artistesindépendents művésztársaságnak. Eleinte 
főképp az expresszionizmus értelmében formált 
alakokat állított ki, utóbb keresett képmás
szobrász is lett. 

Család (Colád), Nyitra vmegye. (Tr. Cs.-Szl.) 
Családka^(>Za^Mce),Nyitravm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csalányos (Zihl'ava), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csalár (Calárovce), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csali (Hontianske Celovce), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csallóközaranyos (Aranos na Zitnom Os-

trove). Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csallóközkart (Kert' na Zitnom Ostrove), 

Pozsony vm. (Tr. Cs.-S„zl.) 
Csallóköznádasd (Gállóköznadasd), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csallóköznyék (Niek na Zitnom Ostrove), 

Pozsony vm. (Tr. Csv-Szl.) 
Csallóközpósfa (Callőközpóéfa), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csallóköztárnok (Gallóköztárnok), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csanád vármegye (1. IV. k.) DK.-i részét (245 

km3, 23,326 lak.) a trianoni békeszerződés Romá
niának Ítélte oda. A vm. megmaradt területe 
1470 kma, népessége 1869-ben 76,712, 1910-ben 
121,922, 1920-ban pedig 129,908 lélek volt. Egy 
km'-re 88-4 lélek esik. Anyanyelvre nézve volt 
112,348 magyar (86-5°/o), 720 német (0-5»/o), 
9586 tót (7-4<>/o), 38S3 román (30"/o), 3136 szerb 
(2-4%) és 235 egyéb (0-2°/0). Hitfelekezetre nézve 
pedig 78,202 r. kat. (60-2°/0), 2111 g. kat. (1-6%), 
25,92Sref. (19-9°/0), 12,184 ág. h. ev. (9-4°/0), 
7788 g. kel. (6-0*/,,) a többi egyéb. Foglalkozását 
tekintve, a népesség 73-7°/0-a őstermelő, ll-6°/0-a 
iparral, 3-4°/0-a kereskedelem és hitellel, 1'6%-a 
közlekedéssel foglalkozik, a közszolgálat és sza
bad foglalkozások körébe tartozik 3-3°/0,a vóderő-
höz l 'l°/0 , k. m. n. napszámos l"l°/o» nyugdíjas, 
stb. l'40/o, házi cseléd l"7°/0, egyéb és ismeretlen 
foglalkozású pedig M % . A keresők száma 60,058, 

ebből 44,423 őstermelő, 6685 iparral, 1760 ke-
resk. és hitellel, 618 közlekedéssel foglalkozik, 
közszolgálati és szabad foglalkozású 1773, véderő 
948, k. m. n. napszámos 625, nyugdíjas, stb. 888, 
házi cseléd 2009, egyéb és ismeretlen foglalko
zású 329. Az eltartottak összes száma 69,850. 
Közművelődés tekintetében a helyzet elég ked
vező, amennyiben a népesség 72-5°/0-a, sőt a 6 
éven felüli népességnek már 80-7%-a tud írni-
olvasni. Közigazgatás- Cs. vm. 4 szolgabírói 
járásra oszlik és van benne egy rt. város. 

B a t t o n y a i 
Központ i 
Mezökovácsházi 
N a g y l a k i 
M a kó r t v 

Összesen . . . 

fi 

27 

Népes
ség 

1920 

31,250 
17,749 
29,199 
14,569 
37,141 

129,908 

E b b ő l 

magyar 

26,107 
15,483 
25,387 

8,870 
3G.501 

112,348 

tót 

260 
56 

3,470 
5,547 

253 

9,586 

román 

2,089 
1,458 

169 
89 
78 

3,883 

szerb 

2,492 
612 

10 

3,136 

m
l 

4,391 
3,995 
4,375 
2,924 
7.745 

23,430 

A vármegyében a rendezett tanácsú városon 
kívül van 24 nagy- és 2 kisközség. A községek 
igen népesek. 10,000-en felüli község: Battonya 
13,737, 5000-en felüli Mezőhegyes 7482, Kun
ágota 6232, Csanádpalota 6129, Apátfalva 5741. 
Földeák 5586 és Nagybánhegyes 5245 lakossal. 
Cs. vármegye közigazgatásilag ideiglenesen egye
sítve van Arad és Torontál vármegyékkel. Az 
egyesített vármegye székhelye Makó. 

Csanádalberti, nagyk. Csanád, Arad és To
rontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 1377 lak. 

Csanádapáca, nagyk. Csanád, Arad és To
rontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 4576 lak. 

Csanád, Arad és Torontál vármegye jelenleg 
közigazgatásilag ideiglenesen egyesítve. Szék
helye Makó. 

Csanádpalota, nagyk. Csanád, Arad és To
rontál közig. egy. egyes, vm., (1920) 6129 lak. 

Csanakfalu, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 443 lak. 

Csanakhegy, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 
'közig. egy. egyes, vm., (1920) 1160 lak. 

Csanálos (Úrziceni), Szatmár vm. (Tr. R.) 
*Csang-Cso-Lin,kínai tábornok, szül.1875 körül. 

Homályos múlt után előbb Mandzsúriában tűnt 
fel, mint bandavezér. Az orosz-japáni háborúban 
japáni részen harcolt, amiért Fengtien kormány
zójának nevezték ki. Itt függetleníteni akarta 
magát, de 1922. legyőzték. 1924-ben és 1925. 6 
győzte le Vu-Pei-fu tábornokot, de nem foglal
hatta el Pekinget, szövetségesének, Feng-Jü-
hsziangnak árulása következtében. 1925-ben el
nyomta a mandzsúriai forradalmat. 1926-ban 
Vu-Pei-fuval szövetkezett ós Feng tábornokot 
Mongóliába kergette, miáltal Cs. és Vu-Pei-fu 
lettek Peking urai, de a kettőjük közti bizony
talan alapon álló viszony miatt Cs. csupán az 
északi részen tartja magát szilárdan. 1926 végén 
tervbe vette Kanton megszállását a rendelkezé
sére álló flotta segélyével. Cs. egész működése 
alatt anti-bolsevista politikát folytatott. 

Csang-sa, Hü-nan kínai tartomány fővárosa, 
(1919) 1.271,903 lak. 

Csánig, kisk. Vas vm., (1920) 517 lak. 
Csánk (Űankov), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
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•Csánki, 1. Benjámin, ref. teológus, szül. Füzes-
gyarmaton 1868 jan. 3. A debreceni ref. főiskolán 
végezte a teológiát, majd Tiszafüreden és Szeg
halmon lelkészkedett. 1914-ben az akkor meg
nyílt debreceni egyetem ref. teológiai karán a 
keresztyén erkölcstan nyilv. rendes tanárává ne
vezték ki. Önállóan megjelent müvei: Templomi 
beszédek (1895); Állam. Egyház. Iskola. Teen
dőink (1899); Néhány szó a tiszafüredi ev. ref. 
egyház szellemi, erkölcsi, anyag), viszonyairól 
és jövendőjéről (1899); A szeghalmi ref. egyház 
emlékirata (191Ö); Az emberi nem küzdelme és 
Krisztus megkisértetése (1913); Arany János 
erkölcsi világfelfogása (1917); A spiritizmus 
(1922); több egyházi beszéd, kisebb liturgikus és 
egyéb mű. Számos értekezése a magyarországi 
ref. egyház folyóirataiban jelent meg. 

2. üs. Dezső (1. IV. köt.), történetíró, 1919. az 
Orsz. levéltár főigazgatója, ugyanabban az évben 
h. államtitkár, 1924. államtitkár lett. 1919-ben a 
Magyar Tud. Akadémia második osztályának, 
19^3. az Akadémia archeológiai bizottságának 
elnökévé, 1925. az igazgató-tanács tagjává vá
lasztották. A Magyar Néprajzi Társaság, a Ma
gyar Földrajzi Társaság és a Debreceni Tisza 
István Tudós Társaság tiszt, tagja ; az Országos 
Magyar Gyüjteményegyetem megalakulása után 
1922—24. annak első ügyvezető alelnöke volt. 
1912-benBadapestszókesvarostól megbízást nyer
vén a főváros középkori történelmi kútforrásai-
nak, különösen pedig okleveleinek összegyűjté
sére, több munkatársával együtt itthon ós a kül
földön igyekezett összegyűjteni az e tárgyra 
vonatkozó levéltári anyagot, mely máris 4—5 
kötetre rúg. 1923-ban az Orsz. levéltár anyagát 
áttelepítette a levéltár új palotájába. Magyar
ország történelmi földrajza a Hunyadiak korá
ban c. művének 5. kötete 1913. jelent meg. Egyéb 
újabb művei: Árpád vezér, Mátyás király (Buda
pest 1911); A nemzeti szellemről a magyar tör
ténelemben (Századok 1911); Az új magyar és 
ú. n. közös címerekről (Budapest 1916); A há
ború és a nemzeti eszme (Századok 1916); Bars 
vármegye középkori várai (gróf Klebelsberg-
emlékkönyv, 1925). 1923 óta szerkeszti az Orsz. 
levéltárnak általa kezdeményezett folyóiratát, 
a Levéltári Közleményeket és a székesfőváros 
középkori okirattárát. 1927. a Gyűjtemény-Egye
tem a felsőház tagjának választotta. 
*Csánky Dénes, festő, szül. Budapesten 1885 

ápr. 29. Az Iparművészeti Iskolában és München
ben Knirrnél tanult, azután Berlinben, Hollandiá
ban, végül Budapesten dolgozott, ahol 1916. 
megkapta a Műcsarnok Eszterházy-díját. Pőkép 
akvarel festésű városképeivel és hangulatos olaj
festményeivel (magyar tájak) keltett feltűnést 
az 1925. rendezett gyűjteményes kiállításán. Ily 
képek néhánya a székesfőváros tulajdonába 
került. 

Csantavér (Cantavir), Bács-Bodrog vm., (1920) 
8972 lak. (Tr. SzHSz.) 

Csany, nagyk. Heves vm., (1920) 4422 lak. 
*Csányi Károly, építész és író, szül. Győrött 

1873 szept. 7. Műegyetemi tanulmányait 1896. be
fejezte Budapesten; egy ideig Steindl adjunktusa 
volt, azután műemlékeink restaurálásában vett 

részt, 1904 óta az Iparművészeti Múzeumnak 
őre, majd igazgatója. 1918-ban műegyetemi ma
gántanár lett. Számos cikket írt és előadást tar
tott az iparművészetről s műemlékeinkről. 

Csanytelek, nagyk. Csongrád vm., (1920) 4652 
lakossal. 

Csap (Cop), Ung vm., (1919) 3025 lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Csapi, kisk. Zala vm., (1920) 410 lak. 
Csapod, nagyk. Sopron vm., (1920) 1517 lak. 
Csapody (fejéregyházi), 1. István, szemorvos, 

megh. Budapesten 1912 aug. 17. 
*2. Cs. István, ifj., Gs. 1. fla, szemorvos, szül. 

Budapesten 1892 máj. 3. 1923-ban az Erzsébet
egyetemen magántanárrá habilitálták, 1924. a 
Szt.-István-kórház szemész-főorvosa lett. Nagy
számú tudományos értekezése jelentmeg magyar, 
német és francia szaklapokban. Felesége: Mócsy 
Márta, szemorvos. 

Csapolc (Csapocka), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csápor (Gjipor), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csárad (Caradce), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csarada János, jogtudós, megh. Budapesten 

1923 ápr. 4. 
Csári (Cáry), „Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csarnahó (Cernahov), Zemplén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csarnatő (Coma), Ugocsa vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csarnó (Őierna na Makovice), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csarnóháza (Bulz), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csarnólak (Gierna Lehota), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csarnóta, kisk. Baranya vm., (1920) 263 lak. 
Csaroda, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1040 lak. 
Csárszky István, esztergomi prelátus-kano-

nok a bécsi Pazmaneum rektora lett. 
Császár, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 2325 lak. 
Császár, 1. Elemér, tanár és irodalomtörténet-

író (1. IV. köt.), 1918. a pozsonyi Erzsébet tudo
mányegyetem magyar irodalomtörténeti tanszé
kére, 1923. Riedl Frigyes halála után a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem magyar iroda
lomtörténeti tanszékére kapott kinevezést. 1913. 
a Kisfaludy Társaság r. tagja lett; a Magyar 
Tudományos Akadémia 1922. választotta meg 
r. tagjának, a Petőfi Társaságnak pedig 1920. óta 
r. tagja és alelnöke. 1920. alelnöke lett a Philolo-
giai Társaságnak is. A fiatal magyar írónemzedék 
tagjait magában foglaló Aurora Kör Magyar 
Irodalmi Társaság 1924. elnökóvó választotta. 
Az Erzsébet tudományegyetem bölcsészeti kará
nak egy évig volt dékánja. A Petőfi Társaság 
1925. a Tőzsde-nagydíjjal jutalmazta irodalom
történeti munkásságát, a Kisfaludy Társaság 
pedig ugyancsak 1925. a Greguss-díjjal tüntette 
ki A magyar regény története c. (1922) munká
ját és egész irodalmi, elméleti és gyakorlati kri
tikusi munkásságát. Cs. állandóan figyelemmel 
kiséri irodalmunk életét s az Uj Nemzedék, a 
Budapesti Szemle irodalmi rovatában majd min
den újmagyar könyvről tájékoztatja a közönséget, 
konzervatív szellemben, de pártatlanul. Pontos és 
lelkiismeretes képet nyújt élő irodalmunkról s 
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kritikai értékelései által egyúttal irányt is szab a 
jövő irodalomtörténet írójának. A napi kritika 
művelése mellett fokozottabb mértékben foglal
kozik az irodalomtörténet tudományos müvelésé
vel, részint értekezések, tanulmányok formájában 
(Budapesti Szemle, Akadémiai Értesítő, Irodalom
történeti Közlemények, Egyetemes Phil. Közlöny, 
Minerva, Corvina, Revue des Études Pinno-Oug-
riennes) ós népszerűsítő újságcikkekben (Uj Nem
zedék, Nemzeti Újság, az erdélyi Pásztortűz stb.), 
részint önálló művekben; ez utóbbiak sora: 
Arany János (1917,2. kiad. 1926); Shakespeare 
és a magyar költészet (Olcsó Könyvtár, bő bib
liográfiával, 1917); A magyar irodalom fejlő
dése (Magyar Könyvtár, 1919); A magyar regény 
története (1922); Az irodalmi kritika (1923); 
Tompa Mihály (1923); A magyar irodalmi kri
tikatörténete a szabadságharcig (1925); A hun
magyar mondák kérdésének mai állása (1926); 
Bayer József emlékezete (1926); A Zalán fu
tása (1926). Szerkeszti az Irodalomtörténeti Köz-
lemények-et és az Irodalomtörténeti Füzetek-et. 
E Lexikonnak is munkatársa. 

*2. C. Ernő, irodalomtörténész, tanár, C. 1. 
testvéröccse, szül. Budapesten 1881 jan. 17. 
1903-ban tanári oklevelet szerzett és ugyanez 
év őszétől gimnáziumi tanár a fővárosban. 1911. 
a gyakorló főgimnázium tanára lett. Nagyobb 
tanulmányai: A protestáns zsoltárfordítás a 
XVI. sz.-ban (1902); Szenczi Molnár Albert 
zsoltárai (1913). A Magyar Könyvtárban kiadta 
Gyulai Pál és Vajda János válogatott költe
ményeit és Kölcsey Ferenc válogatott kritikáit. 
Kisebb dolgozatai különböző folyóiratokban jelen
tek meg. 

3. C. Imre, színművész és író, újabb művei: 
Mintha beszélgetnénk (versek, 1913); Az ezre
desek (regény, 1914). 

Császárfalu (Kaisersdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Császári (Cesariu), Szolnok-Doboka vmegye. 

(Tr. R.) 
Cászárkorona (DÖT.), 1. Fritillaria (VIII. k.) 
Császárkőbánya (Kaisersteinbruch), Mosón 

vm. (Tr. A.) 
Császártöltés, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1980) 316j6 lak. 
Császkó (Castkov), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csaszlan (Caslau), csehországi város, (1921) 

9460 lak. 
Császló, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 553 lak. 
Császlóc íCaslovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Császta, kisk. Baranya vm., (1920) 551 lak. 
Császtó (Gastkovce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Császtuska az egy vagy több négysoros vers
szakból álló modern orosz népdalnak a neve. 
Minden verssor hét vagy nyolc szótagból áll. Az 
első sor a harmadikkal, a második a negyedikkel 
rímel, de néha páros rímeket is találunk. Nevét 
onnan kapta, hogy igen gyorsan (pocsásztit, 
esászto) éneklik. Aktuális tartalma miatt ked
velik. Egyik válfaja a jáblocsko (almácska). 
1917-ben keletkezett Kievben s gyorsan elterjedt 
az egész országban. Csak abban különbözik a 
Cs.-tól, hogy az első sora jáblocsko szóval kez
dődik. 

Csata (Cata), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csatád (Cetad), Torontál vm. (Tr. R.) 
Csataj (Gataj), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csatalja, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 2418 

lakossal. 
Csatány (Getan), Szolnok-Doboka vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Csatár, kisk. Zala vm., (1910) 588 lak. 
Csatári biblia, 1. Gébhard-féle biblia. (VIII. k.) 
Csatáry Ágoston, orvos, megh. Eperjesen 192Í 

dec. 16. 
Csáth Géza (családi nevén Brenner József), 

orvos és író, megh. Baján 1919. Ujabb kötete: 
Schmidt, a mézeskalácsos- A varázsló halála c. 
drámáját a Magyar Színház mutatta be. A háború 
alatt súlyos idegbajt kapott és pillanatnyi elme
zavarában, miután feleségét agyonlőtte, öngyil
kossá lett. Hagyatékában egy Horváthék című 
társadalmi színművet találtak. 

•Csathó, 1. Ferenc, festő, szüLGyöngyösön 1832., 
megh. u. o. 1884. Bécsben tanult és a Műcsarnok
nak 1860 óta gyakori kiállítója volt. Főleg ideali
zált női alakokat festett: Merengő nő; Leány 
gyűrűvel stb. 

*2. C. Kálmán, író, C. Ferencnek, a budapesti 
kir. tábla volt elnökének fia, szül. Budapesten 1881 
okt. 13. Középiskoláit a debreceni, budapesti és 
marosvásárhelyi főgimnáziumban, a jogot Buda
pesten végezte. A kolozsvári egyetemen jogi dok
tori oklevelet nyervén, egy évig Berlinben tartóz
kodott, dramaturgiai és szinpadrendezési tanul
mányokkal foglalkozott. 1906-ban kinevezték a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumba segéd
fogalmazónak, ahol a színházi ügyeknek a belügy
minisztériumból való átvételét bonyolította le, 
majd hosszabbtanulmányútraPárisbament. Haza
térve, 1909. Tóth Imre igazgató a Nemzeti Szín
házhoz szerződtette rendezőnek. 1924-ben meg
vált a színháztól és azóta csak irodalmi működést 
folytat. 1925. az Unio-szinházak vagyonfelü
gyelője volt. Több elszórtan megjelent kísérlet 
után első regénye (A varjú a toronyórán) 1915. 
látott napvilágot az Új Időkben. Ettől kezdve 
sűrűn követték egymást regényei és elbeszé
lései. Egészen eredeti fölfogással dolgozik. Kivált 
a közvetlen múlt képeit eleveníti meg. Valószerű, 
de mégis érdekes, vonzó cselekvények keretében 
fölvonultatja ekorszak kitűnően jellemzett típusait 
shükópetrajzoltársadalmi életéről. Ugyanezek a 
vonások jellemzik nagysikerű drámáit is: Az új ro
kon (vígjáték, Nemzeti Színház, 1922) és A házas
ságok az égben köttetnek (vígjáték, u.o. , 1924). 
Mindkét darab ma is műsoron van. Önálló re
gényei és elbeszélései: A varjú a toronyórán 
(1916); Te csákpipálj, Ladányi (1916); Ibolyka 
(1917); A nők titka (elbeszélések, 1917); Most 
kél a nap (1917); Juliska néni (elbeszélések, 
1918); Blanche, avagy a szegény rokon (1918); 
Pókháló (1920); Egy pesti kislány kalandjai (4. 
kiad., 1921); Mikor az öregek fiatalok voltak 
(1920); A kék táska (1923); Földiekkel játszó 
égi tünemény (1924); Lányok, anyák, nagy
anyák (1927). A Petőfi Társaság 1917. válasz
totta tagjai sorába, a Kisfaludy Társaság 1921. 
Földiekkel játszó égi tünemény című regényét, 
mely Csokonai szerelmét a valósághoz híven, do 
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nem közönséges költői hatással dolgozza föl, a 
Magvar Tud, Akadémia a Péczely-díjjal tüntette 
ki 1925-ben. 

Csatka, kisk. Veszprém vm., (1920) 853 lak. 
Csatlakozás a polgári peres eljárásban (1. V. 

köt.). Az új polgári perrendtartás (1911.1. t-e.) 
életbeléptetésével az előbbi peres eljárási sza
bályok, különösen az 1893. XVM. t.-c.-kel sza
bályozott sommás eljárás hatályon kívül lépvén, 
a Cs. tekintetében is csak a Pp. ismertetett sza
bályozása van érvényben. 

Csató János (jarikafalvi), jeles florista és 
ZOOIÓCTS, Alsó-Fehér vm. volt alispánja, megh. 
1913 nov. 13. 

Csatófalvafiíwdor/^Kis-Küküllő vm.(Tr. R.) 
Csatószeg (Getafuia), Csik vm. (Tr. R.) 
Csáva (StoQb) Sopron vm. (Tr. A.) 
Csavajó (Gávoj), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Csavarmenet-vágás a henger alakú vas, vagy 
egyéb rúdanyagba kéziszerszámmal, vagy pedig 
szerszámgéppel történik. Ugyanígy történik a 
csavaranya metszése is rendesen hatszögletes for

májú test hengeralakú furatába. A csavarorsó 
metszésére szolgáló kéziszerszám menetek for
májában kidolgozott metsző-pofákból áll, melyet 
egy forgatótestbe fognak be (1. ábra). A satuba 
fogott, vágandó csavarorsón e szerszámot több
ször végigforgatják. Hasonlóképpen történik a 
esavaranya meneteinek fúrása az ú. n. csavar-

2. ábra. Csavarmenet-fúró. 

menetfúróval (2. ábra). Egy menetvágó kész
lethez rendesen három menetvágó pofa, illetőleg 
csavarmenetfúró tartozik. A szerszámokat munka 
közben kicserélik. A befejezéshez a legpontosabb 
méretekre készült szerszám kerül. Csavar
meneteket, főleg lapos menetűeket előállítanak 
szerszámgépeken is. A vágás történhetik revolver
padon is. Előállítanak csavarmenetet még egye
temes marógépen is. Külön csavarmenetvágó
gépek is használatosak. (L. Szerszámgépek, 
XVIII. köt.) 

Csávás (Ceuas), Kis-Küküllő vm. Tr. R.) 
Csávoly, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 2869 

lakossal. 
Csávos (Giavos), Torontál vm. (Tr. R.) 

*Csávossy, 1. Elemér, magyar Jézus-társasági 
tariományi főnök, szül. Bobdán (Torontál vm.) 
1883 okt. 24.1903-ban lépett a Jézus-társaságba. 

Teológiai tanulmányait Innsbruckban, Pozsony
ban és Belgiumban végezte ; a budapesti egyete
men pedig matematikát és fizikát tanult. 1915-ben 
Kalocsán főgimnáziumi tanár, 1920. a filozófiai 
főiskola tanára lett. Kiváló hitszónok. 1924-ben 
a Jézus-társaság magyarországi tartományának 
főnökóvó rendelték. Apologetikai tanulmányai 
és beszédei kat. folyóiratokban és lapokban jelen
tek meg. 

2. Gs. Béla báró, politikus, megh. Budapes
ten 1915 ápr. 3. 

Cseh (Gibu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Csebény, kisk. Baranya vm., (1920) 384 lak. 
Csebze (Qebza), Torontál vm. (Tr. R.) 
Csecs (Öecejovce), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csecse, nagyk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1461 lak. 
*Csecsen-terület,autonomszovjetterület Orosz

országban 1922 nov. 20. óta, Grosni székhellyel. 
Saját tanácskongresszusa van, de mindenben a 
moszkvai központtól függ. 

Csécsény (Cacin), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csécsénypatony (Cécénpaton), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Csecsotka Károly, tót író, szül. Turócszent-

mártonban 1869. Budapestre kerülvén, újságíró 
lett. 1907—1919-ig szerkesztette a Slovenské 
Noviny-t, 1909-től a Vlast'a Svet-et. Összegyűj
tött és kiadott 600 tót népdalf (Sest'sto slovenskych 
piesnie). Lefordította tótra Arany Toldiját, továbbá 
Petőfi, Tompa, Vörösmarty költeményeit, Jókai. 
Mikszáth, Herceg, Gárdonyi elbeszéléseit. 

Csedreg (Gidreag), Ugocsa vm. (Tr. R.) 
Cséfalva (Céfalva), Pozsony vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Cséffa (Gefa), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csegez (Geagz), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Csegöld, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig egy. egyes, vm., (1920) 966 lak. 
Cseh Ervin (szentkatolnai), politikus, megh. 

Erdődön 1918 jún. 
Csehbánya, kisk. Veszprém vármegye, (1920 

353 lak. 
Csehberek (Geskő Brezovo), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Cseherdős (Surnita), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Csehétfalva (Cehetel), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Csehfalva (Fabijan), Temes vármegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Csehi, kisk. Vas vm., (1920) 739 lak. 
Csehimindszent, kisk. Vas vármegye, (1920) 

941 lak. 

1. ábra. Csavarmenet-vágó. 
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Cseh irodalom (1. V. köt.)- Az újabb írók 
Július Zeyer (1841—1901) tanítványának, Ja
roslav Vrchltckynek (Emil Frida) halála után 
(1912) Josef Svatopluk Machar (szül. 1864) körül 
csoportosultak, aki az előbbiek romanticizmusá-
val szemben a lírában a realizmusnak és ezen ke
resztül a szimbolizmusnak lett képviselője. Tanít
ványai közül, akikre nagymórtékben hatottak a 
francia szimbolisták is, elsősorban Antonin Sova 
(szül. 1864) és P. X. Salda (szül. 1868) nevei em
lítendők. Mellettük még Jiri Karásék, Josef 
Simánek népszerű költői az iskolának. A realiz
mus ellen foglal állást a maró szatirájú Viktor 
Dyk. A legfiatalabb lírikus-nemzedék legkima
gaslóbb tehetsége Jifi Wolker volt (1900—24). 
A regényírók közül első helyen a történeti 
regényíró Aloys Jirásek (a cseheknek Machar 
mellett legnagyobb élő írójuk) és a realista
szocialista Matej Anastasia Simáiek állanak. 
A prágai életet Ignát Hermann rajzolja müvei
ben, a cseh vidék és paraszt életét V. Rais és 
Karel Cervinka. Különleges tehetségű író K. M. 
Capek-Chod (szül. 1860), a mai társadalom 
gyakran szatirikus naturalistája (V tretim dvore; 
Turbina; Jindrovó; Vilóm Rozkoc). A modern 
cseh irodalom, legki valóbb ja azonban kétségen-
klvül Karel Capek (1. XX. k.), aki színdarab
jaiban (A rovarok élete; R. U. R.) és regényei
ben (Az abszolútum gyára; Krakatit) egészen 
újszerű tárgyakat elevenít meg és legizgatóbb 
problémája az egyre jobban mechanizálódó világ 
ós benne a gépember. A drámában még Frantisek 
Lanqer (szül. 1888) két darabja: A teve a tű 
fokán és a Periféria aratott tartósabb sikert. 
Mellette Jaroslav M. Mayer, Lothar Suchy, 
Abigail Horáková, Arno Dvorak és Jaroslav 
Hubert a legjobb drámaírók. 

A tudományos irodalomban a legnagyobb ha
tása Tomás Garrigue Masaryknak, a filozófus
nak, szociológusnak és államférfiúnak volt. 
Az irodalomtörténészek közül Jaroslav Vlcek 
(szül. 1860), Arné Novak és Ján Jakubec, a nyel
vészek közül Václav Vondrák (1859—1925), Pr. 
Pastrnek, Adolf Cernö (szül. 1864), Jan Máchal 
(szül. 1855) ós Josef Zubaty, a cseh tudományos 
akadémia elnöke (szül. 1855) válik ki. Filozófus: 
Prantisek Drtina (megh. 1925), archeológus és 
történész: Lubor Niederle (szül. 1865), etno-
gráfus-folklorista: Václav Tille, Pr. Kretz, Jifi 
Polivka, Cenek Zíbrt, jogtörténész: Karel Kad-
lec, biblográfus: Zd. Tobolka. 

A magyar irodalom termékeit Jaroslav Vrch-
licky, Pr. Brábek (1848—1926) és Gustav N. 
Mayerhoffer (szül. 1865) fordították csehre. Vrch-
licky és Brábek Petőfit és Aranyt ültették át, 
Brábek az Ember tragédiáját, Jókait, Eötvöst, 
Mikszáthot, Herczeget, Bródyt, Molnárt stb., 
Mayerhoffer főleg Jókait és Herczeget. Brábek 
készítette a legnagyobb cseh-magyar szótárt. 
V. ö. J. és A. Nóvák, Pf ehledné dejiny literatury 
ceské (3. kiad., 1922); Vlcek, Dejiny ceské lite
ratury. 

Csehlaka (Cehovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Csehország, 1918-ig Ausztria egyik korona

tartománya, cseh királyság néven, 1918 nov.-től 
a Csehszlovák Köztársaság törzsországa, 52,052 

km2, (1921) 6.670,5S2 lak. A lakosságból 4.244,075 
cseh, 2.477,930 német. Az új közigazgatási felosz
tás szerint Prága (Praha) fővároson kívül 9 kerü
letre van osztva, nevezetesen Praha, Pardubice, 
Králové Hradec (Königgratz), Mlady Boleslava 
(Jungbunzlau), Ceská Lipa, Louny (Laun), Karlové 
Vary (Karlsbad), Plzen, Budéjovice (Budweis). 
L. még Csehszlovák Köztársaság. (XX. k.) 

Csehov, Anion Pavlovics, orosz író, az V. köt.-
ben fölsorolt művein kívül magyarul megjelentek: 
Tarka históriák (ford. Zsatkovics Kálmán, 1903); 
Elbeszélések (f ord. Barabás Ábel, 1903); Az orosz 
életből (f ord. Zsatkovics Kálmán, 1904); Az orvos 
felesége és más elbeszélések (1912); Dráma a. 
vadászaton (f ord. Ballá Mihály, 1914, majd 1921); 
Vanja bácsi (jelenetek a falusi életből, 4 felv.. 
ford. Jób Dániel, 1920); Aki nem akar úr lenni 
(regény, 1921); A semmirekellő. A halál árnyai 
(ford. Goda Géza, é. n., 1923); Ünnepi álom (1923). 
1924-ben megindult a Cs. Antal összes elbeszélő 
művei című sorozat, amelyből eddig a következő 
kötetek jelentek meg: Kísértetes éjjel ós egyéb 
elbeszélések (ford. Peterdi István, 1924); A fekete 
barát és egyéb elb. (ford. Honti Rezső, 1925); 
Idegen kenyéren és egyéb elb. (ford. Peterdi István, 
1925); A koldus és egyéb elb. (ford. Peterdi István, 
1925). A Vígszínház következő drámáit hozta 
színre: Vanja bácsi (ford. Jób Dániel, 1920); 
Három nővér (ford. Kosztolányi Dezső, 1922); 
Ivanov(ford. Tóth Árpád, 1923); Cseresznyéskert 
(ford. Tóth Árpád, 1924). 

Csehszlovákia, 1. Csehszlovák Köztársaság. 
(XX. köt.) 

•Csehszlovák Köztársaság (Csehszlovákia. 
Ceskoslovenská Republika), alkotmányos köz
társaság a Németbirodalom, Lengyelország, 
Románia, Magyarország és Németausztria között. 
Természetes határt csak a Cseh-Morva-Érchegy-
ség és a Kárpátok, valamint a D.-i oldalon a 
Duna alkot körülötte, míg többi határa kivétel 
nélkül nyílt. 

Földrajzi viszonyok. Cs. két, egymástól sok 
tekintetben különböző földrajzi tájból áll: a 
Szudéták, az Érchegység, a Böhmerwald, a Kis-
Kárpátok, a Cseh-Morva-határhegység által be
fogott s két részre tagolt cseh-morva medencéből 
és a Kárpátok által befogott régi felsőmagyar
országi hegyvidékből. A cseh-morva medence 
alapja az őskori cseh masszívum, gránit, gnájsz 
és pala peremhegységeivel, kambrium, szilur 
és harmadkori üledékekkel (March ós Odera-vidék), 
valamint újabb vulkanikus képződményekkel. 
Ez utóbbi helyen sok az ásványos tartalnní forrás. 
E terület folyói közül az Odera, Élbe, Eger, 
Moldva a Keleti-tenger (Rajna), a Morva, Thaya 
a Duna vlzkörnyékéhez tartoznak. A Kárpátok 
vidékének a Tátra- és Pátra-, valamint a Szepes-
Gömöri-Érchegység, Ostrovski-, Vepor-, Eperjes-, 
Tokaji-hegysor, az Erdős Kárpátok, Beszkidek 
s a Máramarosi-havasokat környező, folyóktól 
gazdagon tagozott s a magyar Alföld felé jól 
járható nyílt részei alkotják jellegzetes földrajzi 
tájait. Nagyobb síkságok : a Kis-Álföld a Mátyás
földdel és Csallóközzel, a Szepesi- és Gömöri 
plató, a Zemplén-Ung-Bereg alsó részeit alkotó 
dombvidékek által tarkított síkság. Folyói a Pop-
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rád és Dunajec kivételével a jó darabon D.-i ha
tár; alkotó Duna vízkörnyékéhez tartoznak (Vág, 
Nyitra, Garam, Ipoly, Rima, Sajó, Hernád, Bod
rog számos mellékfolyójával, Borsóvá, Nagy-Ág, 
Talabor, Tarac s ezek nagyrészét magába fogadó 
Tisza). 

Klímája a területi különbségeknek megfelelően 
a Cseh masszívum hegyes vidékein s a Kárpátok
ban hidegebb, az Alföld felé lejtősödó részeken me
legebb (évi 6—10 C0.). Csapadék átlaga 700 mm.; 
az Erdős-Kárpátokban s főleg a Máramarosi-
havasokban 1500—1600 mm. 

Alkotmány. Az új Cs. 1918 okt. 28. mondotta 
ki függetlenségét; ideiglenes alkotmánya 1918 
nov. 13. lépett életbe, melyet a nemzetgyűlés 
által elfogadott végleges alkotmány 1920 febr. 
29. váltott fel. B szerint a Cs. alkotmányos köz
társaság, választott elnökkel és 2 kamarás tör
vényhozó testülettel. A képviselőház (300 hat 
évre választott taggal) ós a szenátus (150 nyolc 
évre választott taggal) elnökválasztás, vagy 
alkotmánymódosításkor együtt alkotja a nemzet
gyűlést. A nemzetgyűlés választja az államfőt, 
akinek legalább 35 évesnek kell lennie s meg
választása csak akkor érvényes, ha a szavazatok 
»/6-ét kapja. Az elnök képviseli kifelé az államot, 
összehívhatja, feloszlathatja a nemzetgyűlést, 
kinevezi és elbocsátja a minisztereket s a nemzet
gyűlés által hozott törvényeket kihirdetés előtt 
visszavetheti. A törvényhozó testület (képviselő
ház és szenátus) évente 2 ülésszakot tart s 
határozathozatal után üléseit elnapolja. Mindkét 
kamara üléseit egy időben tartja s azok nyilváno
sak. A törvény-hozó testület tagjait általános, 
titkos, arányos szavazat alapján választják. Kép
viselőválasztó minden 21, szenátorválasztó min
den 26 éven felüli állampolgár, nemre való tekin
tet nélkül. Képviselővé legalább 30, szenátorrá 
legalább 45 éves egyén választható. 

A végrehajtó hatalmat az elnök felelős kor
mánya útján gyakorolja; de az állam kormány
zásában s a törvények előkészítésében igen nagy 
szerepe van a «pétka»-nak (ötös tanácsnak), mely
ben a cseh politikai pártok legfőbb vezetőemberei 
foglalnak helyet. 

Államszínek: piros-fehér. Címer: vörös mező
ben 2 farkú ezüst oroszlán (cseh), mellén vörös 
pajzs 3 kék halommal (Szlovákia). 

Terület, népesség, közigazgatási felosztás. A 
Cs. az Osztrák-Magyar Monarchia egy részéből, 
továbbá a porosz-sziléziai ú. n. Hultsin-i terü
letből alakult. A régi hovátartozandóság feltün
tetésével Cs. területi és népességi adatai a 
következők: 

Nyelvi megoszlás: 
cseh-szlovák . 

rutén 

lengyel 

német 

magyar _ 

Ország v. országrész 

1. 
2 Morvaország 
3. Szilézia (Troppau és Teschen 

ker. kap.)_. ._ 
t. Felső-Ausztria (Weitra és Fels-

berg vidék) 
5. Porosz-Szilézia (ilultsin) 
6. Szlovákia (Nv.-l:elvidék> ... ... 
7. Euténíőld (K.-Felvidék) 

Cs. összesen ... 

Előző ország 
v. országrész 

Osztrák kor.-tart. 

Németbirodalom 
Magyarország 

52,064 : 
22,222 |: 

4,004 

182 
330 

48,936 
12,656 

(1920) 8.760,937 
(1910) 8.034,890 
(1920) 461,849 
(1910) 434,810 
(1920) 75,853 
(1910) 169,649 
(1920) 3.123,568 
(1910) 3.750,673 
(1920\ 745,431 
(1910) 1.070,871 

ecvób i (1920> 2 0 6 > 7 2 6 
e g y e D " } (1910) 48,546 

Vallás szerint: róm. kat.: 10.920,376, prot. 
990,319, izraelita 354,342, egyéb 1.348,135. 

Közigazgatási felosztás. Cs.-ban 1922-ig arégi 
osztrák és magyar közigazgatási felosztás ér
vényben maradt, akkor azonban az ú. n. nagy 
vármegyéket (Zupa, zsupánság) szervezték, meg
alkotásuknál csupán politikai szempontok voltak 
az irányadók. Cs. ezidőszerint I—XXII. Zupa-ra 
oszlik, melyek az új elnevezés szerint a követ
kezők : 1. Praha (Prága), II. Pardubice (Pardubitz), 
III. Králové Hradec (Königgrátz), IV. Ml(ady) Bo-
leslava (Jungbunzlau) V. Ceská Lipa (Böhmisch 
Leipa), VI. Louny (Laun), VII. Karlové Vary 
(Karlsbad), VIII. Plsen (Pilsen), IX. Budéjovice 
(Budweis), X. Jihlava (Iglau), XI. Brno (Brünn), 
XII. Olomouc (Oimütz), XIII. Uherske Hradiste 
(Ungarisch-Hradisch), XIV. Üstrava-Moravská 
(Máhrisch-Ostrau), XV. Bratislava (Pozsony), 
XVI. Nitra (Nyitra), XVII. Turcansky Sv. Martin 
(Turócszentmárton), XVIII. Zvolen (Zólyom), 
XIX. Liptovsky Sv. Mikulás (Liptószentmiklós), 
XX. Kosice (Kassa), XXI. Teáin (Teschen), XXII. 
Uzhorod (Ungvár). Minden zsupa járásokból s ezek 
városokból ós községekből állanak. A zsupa feje 
a zsupán, a kerület élén cseh területeken a pre
fektus, magyar-szlovák részeken a főszolgabíró 
áll. Mindnyájan, kinevezett tisztviselők. Szlová
kiában és a Ruténföldön a régi törvényhatóságú 
és rendezett tanácsú városok jellegét megszün
tették. Önálló törvényhatóság csupán Pozsony és 
Kassa maradt. Cs. fővárosa Praha (Prága), (1920) 
676,657 lak. 

Közoktatás, közművelődés. Cs. közoktatási 
intézményeit magas fejlettségi fokon vette át az 
előd-államoktól s a K.-i rutén részek leszámítá
sával népességének művelődési viszonyai is ked
vezők. A közoktatásban csupán a nyelvkérdés 
okoz nehézséget, bár a St. Germain en Laye-i 
szerződés s a Cs. alkotmánytörvény szellemében 
a nemzetiségi kisebbségek saját nyelvükön ta
nulhatnának. Az elemi oktatás a 7. évtől kötelező. 

Óvoda kb. 1000, elemi 
iskola 13,500, polgári 
iskola 1460, középiskola 
300, tanító- és tanítónő
képző 68 van. Iparisko
lák száma 1280, kerté
szeti iskola 206, mező
gazdasági felső népiskola 
293. (Ez utóbbi iskolá
ból 223 cseh, 17 szlo
vák, 11 rutén, 42 német, 
magyar tannyelvű egy 

Terület Népesség 
km* j (1921) 

6.670,582 

3.335,152 

3.000,870 
606,568 

125 

61 
48 

1140,394 I 13.613,172 IJ 97 
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sincs). Szakiskolái között van számos ipari, 
kereskedelmi, bányászati, katonai és művészeti. 
Egyetem van Prágában 2 (1 cseh és 1 német), 
Briinnben és Pozsonyban. Technikai főiskola van 
Prágában ós Briinnben. A közoktatásügyi minisz
tériumnak a régi magyar Felvidék részére Po
zsonyban külön osztálya van. Közigazgatása 
egyébként teljesen decentralizált. C. tudomá
nyos intézményei közül nevezetesebbek: a prágai 
tud. akadémia, a Nemzeti Múzeum, a prágai és 
ógyallai (Konkoly-Thege alapítványa) csillag
vizsgáló, a turócszentmártoni tót Matica egye
sület stb. A magyar tudományos és társadalmi 
egyesületek jó részét feloszlatták. 

Gazdasági élet. Cs. gazdasági szempontból a 
legjobban felruházott országok egyike. A termé
keny síkságokon, folyóvölgyekben és medencék
ben virágzó mezőgazdasági élet folyik s a hegy
vidék ipara, bányászati termelése oly nagy, hogy 
nemcsak saját szükségletét fedezi, de kivitelre is 
bőségesen jut. A hegyvidék hatalmas erdőségem a 
faipar, pompás legelőin az állattenyésztés hatal
mas fejlődést ért el. Cs. mezőgazdasági terme
lésre alkalmas területe a kettős tagoltságnak meg
felelően változik. Szántóföld a régi cseh-morva-
sziléziai részeken 5 1 % , az elcsatolt magyar Fel
vidéken 34%, rét amott 9, itt 10°/0> legelő 5, 
illetve 12% és erdőség 29, illetve 38%. Főtermé-
nyek : (1925) búza 995 ezer q, rozs 1-4 millió q, 
árpa 1-13millió q, zab 1-2 millió q, burgonya 73 
millió q, cukorrépa (1924) 7-3 millió q, kukorica 
03millióq. Cukorgyárak száma|170saz 1924/25. 
évi termelés 1-4 millió q cukor volt. A komlóter
melés igazi hazája a cseh medence s a Pilzen és 
a többi helyeken termelt mennyiség csaknem 
1 millió q volt (995 ezer q). Egyébként a mező
gazdasági ipar óriási jelentőségű és számos sör, 
szesz, maláta és élelmezési cikkeket (főleg hús 
és sajt) feldolgozó gyártelep van üzemben. Állat
létszám (1925. számlálás) 4*4 millió szarvasmarha, 
600,000 ló, 2 millió sertés, 985 ezer juh és 1-2 
millió kecske. 

C. kedvezőtlen birtokviszonyai (a régi cseh 
területen az 5 hektáron aluli birtokok száma 
600 ezren felül s a régi magyar Felvidéken 20 
holdon alul 169 ezer birtok volt), egyenesen meg
követelték a földreformot, melynek eredménye
ként az állam az 1919 ápr. 16. földreform-tör
vény alapján a 150 ha. szántó, illetve általában 
a 250 hektáron felüli földbirtokot új telepítés 
céljaira kisajátította. E kisajátításnak volt az 
eredménye, hogy a régi magyar nagybirtokok 
csekély kivétellel idegen kézre kerültek. A tele
pítés főleg a magyar lakosságú területeken volt 
nagyarányú s leginkább legionáriusok lettek az 
új tulajdonosok s a régi tulajdonosok elszegé
nyedtek, vagy kivándorolni kényszerültek. 

Bányászat, ipar. Cs. bányászati kincsekben 
nagyon gazdag s kőszén-, vas- ós ezüstércter-
melóse a világtermelés szempontjából is jelentős. 
Kőszén (Ostrau-Karwin, Kladno-Pilzen, Schatz-
lar), barnaszén (Csehország É.-i és Morvaország 
D.-i felén), ón és urán az Érchegységben, ezüst, 
ólom (Pribram), arany, ezüst (Selmecbánya, Kör
möcbánya), vas (a cseh Nucitz és a magyar Szepes-
Gömöri-Érchegységben) s ugyanitt mangán, anti

mon, nikkel, kobalt is előfordul. Grafit Cseh
ország D.-i részében (Krumau), só Máramaros-
ban, kaolin Karlsbad környékén, gyógyforrások 
pedig a hegyvidéken csaknem mindenütt előfor
dulnak. Széntermelés (1924) 20Vj millió tonna, 
lignit és barnaszón 14-4 millió tonna. 1925 jan. 1. 
332 szénbánya 118 ezer munkással volt üzem
ben. Ipartelepek száma (1923 végén) 11,316, 
ebből szövőgyár 2004, porcellán-, agyag- és üveg
gyár 2064, élelmezési cikkeket feldolgozó gyár 
1855, fa-asztalos árú és hajlított bútorgyár 1261, 
gépgyár 812, kisebb fémipari vállalat 848, papír-
malom 348 és vegyészeti gyár 633. 

Cs. külkereskedelmi forgalma az utolsó 5 év
ben így alakult (érték milliárd csehkoronában): 

Bevitel 
Kivitel 

1921 

22- * 
27-3 

12-7 
18-1 

1928 

10-2 
12-5 

1924 

15-8 
17-0 

17-8 
18-8 

Főbb beviteli cikkek (1925) gyapot 3-2, gabona
félék 29, gyapjú 1-8, zsír, olaj 0"7, gépek 0-6 
milliárd kor. értékben, míg a kivitel főbb cikkei: 
pamut ós pamutszövetek 3-2, cukor 2*3, élelmi
szerek, kő- és barnaszén 1-9, gyapjúszövetek 1-8, 
üveg l -3, vas- és acélárúk 1*2 milliárd kor. érték
ben. Legnagyobb volt a bevitel a Németbirodalom
ból 5-5, Ausztriából 1-3, Lengyel- és Magyar
országból 1-2, Amerikai E.-Államokból l-l milli
árd ; míg a kivitel főbb piacai: a Németbirodalom 
4-2, Ausztria 3-2, Nagybritannia l -5, Magyar
ország l -2 milliárd kor. értékben. 

Vasutak hossza (1924) 13,675 km; posta 4557; 
telefon: 2070 nyilvános állomás. 

Igazságügyi szervezet. Legfőbb bíróság: Brünn, 
4 felső bíróság (Prága, Brünn, Pozsony, Kassa); 
36 törvényszék (büntető, váltó- és keresk.); 423 
kerületi, illetőleg járásbíróság. 

Állami költségvetés (1925). Bevétel 9301, ki
adás 9573 millió kor. 1926 évi előirányzat 10,085, 
illetve 10,070 millió kor. Államadósság (1925 
júl. 31.) 29,754 millió kor. 

C. hadserege az orosz területen szervezett 
cseh légiókból ós a régi osztrák-magyar had
seregből alakult. Az 1922 márc. 19-i törvény el
rendelte az általános védőkötelezettséget. Szolgá
lati idő : IV, év. Békelétszám 120,000 fő. Szerve
zeti beosztás: 4 hadtestparancsnokság keretében 
12 gyal. hadosztály, 2 hegyi-, 4 tüzér-, 3 lovas
ezred, 10 határ-vadászzászlóalj. Repülőosztaga 
128 egységből áll. V. ö. Statistisches Handbuch 
der Cechoslovakischen Eepublik (II. Prag 1925); 
Oísár J.—PokornyF., The Checho-Slovak Re-
publik (London 1922); Mereier M., La formaidon 
de l'État Tchecoslovaque (Prague 1923); Mother-
sole J. Czechoslovakia (London 1925); Stiepels-
Ámter-Jahrbuch, 1921 (Reichenberg 1920). 

Története. Az állam magvát a cseh királyság 
képezte, mely 1918-ig az osztrák császárság 
tartozéka volt. A cseh nemzet évtizedek óta nem 
volt megelégedve az osztrák uralommal és ellen
állásával lehetetlenné tette a parlamenti kor
mányzatot. A cseh közvéleményt Kramar Karel 
képviselő és Masaryk Tamás tanár irányították, 
utóbbinak reálpolitikai törekvései erős alátá
masztást nyervén ama neoszláv politikai kö-
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rökben, melyek Csehországot Oroszország elő
védévé avatták. Az 1908-iki prágai és az 1909-iki 
pétervári szláv kongressznsokon a cseh delegátu
sok nyíltan az orosz vezetést fogadták el. Kra
mar, kit Miklós cár és Stolypin miniszterelnök 
külön kihallgatáson fogadtak, 1910-ben 50 cseh 
delegátus élén utazott a szófiai szláv kongresz-
szusra, hol azok 80 orosz delegátussal találkoztak. 
A világháború kitörése után Kramar társaival, 
közttik Rasinnal együtt börtönbe került, melyből 
csak a trónváltozás után szabadult ki. Masaryk 
külföldre menekült és előbb Angliában, azután 
Oroszországban, végül Amerikában fejtett ki 
propagandát Csehország függetlenítése érdeké
ben. Ugyanakkor Parisban külön propaganda
hivatal alakult, melynek ügyeit Benes Edvárd, 
menekült kereskedelmi iskolai tanár intézte. A 
külföldön működő cseh propagandaszerveknek 
1918. sikerült az ellenséges területen összegyűj
tött és légiókba sorozott cseh hadifoglyokat had
viselő félnek elismertetniük. Ezalatt Csehország
ban Kramar vezette a szervezkedést és 1918 
júl. 13. Cseh Nemzeti Tanácsot alakított, mely 
okt. 14. valóságos kormánnyá alakult át. A füg
getlenségi nyilatkozat azonban okt. 18. Paris
ban jelent meg és így voltaképen két kormány 
volt, melyeket csak a nov. 14. megnyitott 236 
tagú prágai nemzetgyűlés egyesített. A forra
dalmi parlament a Parisban tartózkodó Masa-
rykot, ki a cseh államot a hatalmakkal elismer
tette, a köztársaság elnökévé választotta, az 
első kormányt pedig Kramar alakította meg. 
Ezzel a vezetés a külföldi cseh komité kezébe 
került, melynek bizalmi emberei közül Masaryk 
a köztársaság elnöKe, Benes pedig annak külügy
minisztere maradt. Kramar csakhamar ellen
zékbe ment át és a prágai komité emberei közül 
Basin tartott ki a kormány mellett, melynek 
tagjaként az állam pénzügyeit rendbe hozta. 
Csehszlovákia megalakulását kitűnő propagandá
jának köszönhette, amellyel a párisi békekon
ferencia útján valamennyi követelését sikerült 
elfogadtatnia. A cseh állampolitika súlypontja 
nem a belső, hanem a külső politikában van, mely
nek sikerei az állam fenntartását vannak hivatva 
előmozdítani. Akülső politika céljai: akis entente 
fenntartása Magyarország ellen, a francia szövet
ség, végül jó viszony fentartása az esetleg újra 
alakuló Oroszországgal. V. ö. O. Bauer: Bie öster-
reiehische Revolution (1923); Masaryk: L'Burope 
nouvelle (1918); Rauchberg; Bürgerkunde der 
Tschechoslovakischen Republik (1922); Hasin: 
Financial policy of Czecho-Slovakia during the 
flrst year of its history (1923); Gisaf a. Pokorny: 
The Czecho Slovak Republik. A survey of its his
tory a. geography, its political a. cultural orga-
nisation a. its economie resouraes (1923); Cfru-
ber: Czechoslovakia (1924); Benes E.: Détruisez 
l'Autriche Hongrie! (Paris 1916) és Bohemia's 
case for Independence (London 1917); u. a.: Pive 
years of Cehoslovak foreign policy (1924); Brozs 
A.: The rise of the Czechoslovak Republic (u. o. 
1919); First year of the Czechoslovak Republic 
(n. o. 1920) és Three years of the Czechoslovak 
Republic(u. o. 1921"!; EisenmannL.: LaTchéco-
gtovaquie (Paris 1924); La Ceccoslovachia (Roma 

1925); Hassiuger H.: Die Tschechoslovakei 
(Wien 1925); Masaryk Th.: Die Weltrevolution 
(Leipzig 1924); Mercier M.: La formation de 
l'État Tchócoslovaque (Chartres 1924); Rivet 
Ch.; Chez les Slaves libérés. Les Tchécoslova-
ques (Paris 1921); Weil F . : Tschechoslowakei 
(Gotha 1924). 

Cséhtelek (Ciutelec), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csehtelke (Gistelnic), Kolozs vm. (Tr. R.) 

*Cseidze, Nikolaj Szemenovics, orosz politikus, 
szül. Georgiában, a Kaukázusban 1863., megh. 
Parisban 1926 őszén. Hercegi családból szárma
zott ós papi pályára készült, de már 1907. a bi
rodalmi duma tagja lett minimálista program
mal. A dumában ő támadta először nyíltan a 
háborút és a cárságot. Rendkívüli szónoki ké
pessége és népszerűsége miatt nem merték bán
tani ; 1917. a pétervári munkás- és katonatanács 
elnöke lett, azonban sem a trudovik Kerenszky-
párttal, sem a bolsevikokkal nem egyezett meg, 
hanem Georgia állam kiépítésében vett részt, de 
amikor ez is a szovjethez csatlakozott, Parisba 
ment, ahol szűkölködés közben élt s 1926 nyarán 
öngyilkos lett. 

Csejd (Cotus), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Csejke, Vas vm. (Tr. N.-A.) 
Csejkő (Cgjkov), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csejte (Cachtice), Nyitra vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csék (Cach), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cseka, rövidített jelzése az orosz Csereszvy-

csajnája Kommisszija (rendkívüli bizottság) 
szónak. Ezt a bizottságot a tanácsköztársaság 
kikiáltása után 1917. állították föl az «ellenforra
dalom leküzdésére». Fel volt ruházva mindazok
kal a rendkívüli jogokkal, amelyekkel azelőtt az 
orosz titkos rendőrség élt s azért a Cs. épp úgy, 
vagy még jobban visszaélt hatalmával, mint a 
régi titkos rendőrség. 1922-ben hivatalosan fel
oszlatták ugyan s vezetőit népbiztosoknak nevez
ték ki, de valóságban ma is működik. 

Csékcsillag (OSY.), 1. Jasione. (XI. k.). 
Cseke (Caka), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cséke, kisk. Zemplén vármegyében, (1920) 252 

lakossal. 
Csekefa (Gikecka), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Csekefalva (Cechesti), Udvarhely vármegye. 

(Tr. R.) 
Csékehodos (Ogesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csekej (Őákajovce), Nyitra vármegye'. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csekelaka (Gecalaca), Alsó-Fehér vármegye. 

(Tr. R.) 
Csekenye (Reghea), Szilágy vm. (Tr. R.), 

•Csekey István, a dorpati egyetemen (Észt
ország) a közigazgatási jog nyilv. rendes tanára, 
jogi író, szül. Szolnokon 1889 febr. 2. Egyetemi 
tanulmányait a kolozsvári, strassburgi és heidel-
bergi egyetemeken végezte. 1911-ben summa cum 
laude avatták Kolozsvárt államtudományi, 1913. 
jogtudományi doktorrá. Állami ösztöndíjjal egy 
évét Berlinben töltött. 1912-ben a kecskeméti 
református jogakadémián a közigazgatási jog, 
statisztika és művelődéstörténet helyettes, 1918-
ban nyilvános rendkívüli, 1919. nyilvános rendes 
tanára lett, 1918. decemberében a budapesti egye-



Cse-Kiang 

tem a magyar közjog magántanárává habilitálta. 
1923-ban a dorpati egyetem egyhangúlag meg
hívta közigazgatási jogi tanszékére. Ugyanitt a 
magyar kultuszminisztérium megbízásából és 
támogatásával Magyar Tudományos Intézetet 
szervezett, amelynek igazgatója. Nagy feltűnést 
keltett a bel- és külföldi sajtóban, amikor 1914 
jún. 9. nyilvánosságra hozta az Országos Levél
tárból a magyar pragmatica sanctiót tartalmazó 
1923. évi törvények írott eredeti példányát, melyet 
elveszettnek tartott a tudományos- és közvéle
mény. Könyvalakban megjelent munkái: A vá
lasztási bíráskodás szervezéséhez (Magy. Társa
dalomtud. Szemle IV. évf., Budapest 1911); Über 
das System der Prüfung parlamentarischer Wah-
len (Zeitsohrift für Völkerrecht und Bundes-
staatsrechtBd. VI., Breslau 1913); Közigazgatási 
reform és alkotmánybiztositék (Magy. Társ. Tud. 
Szemle VII. évf., Budapest 1914); Szociális köte
lességeink (Az Alföld I. évf., Kecskemét 1914); 
Az osztrák államminisztérium és a magyar köz
jog (Századok XLIX. évf., Budapest 1915); A 
pragmatica sanctio Erdélyben (Erdélyi Múzeum 
új íoly. X. köt., Kolozsvár 1915); Álmagyar 
pragmatica sanctio írott eredetijéről (Értekezé
sek a társadalmi és philosophiai tudományok kö
réből, I.köt. 7. sz. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia 
Budapest, 1916); Über das handschriftliche Ori
ginál der ungarischen Pragmatischen Sanktion 
(Archív des öffentlichen Rechts. Bd. XXXVI., Tü-
bingen 1916); A magyar trónöröklési jog (Buda
pest 1917. A Magyar Tud. Akadémia 1921. évi jogi 
monographial segélydíjával koszorúzva); Die Aus-
dehnnng d. ungarischen Thronf olgeordnung (Zeit
sohrift für Politik, Bd. XI., Berlin 1918); Die 
flnniseh-ugrischen Völker u. die turanische Bewe-
gung (Bibliotheca Hungarico-Bstica Instituti Lit-
terarum Hungarici Dorpatensis, Nr. 1., Tartu-
Dorpat 1924); L'Organisation d'Instituts scienti-
flques a l'Etranger (u. o., Nr. 2., Budapest 1925); 
Az észt köztársaság alkotmánya és a Baltikum 
világpolitikai helyzete (Budapesti Szemle, 1926); 
Ungarns Staatsrecht nach dem Weltkrieg (Jahr-
buch des Oeffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 
XIV., Tübingen 1926); Nagy Ernő és a magyar 
közjogírás új iránya. (Magyar Jogászegyleti 
Értekezések új foly. XVII., Budapest 1926); Sea-
duste váljakuulutamine Eestis (A törvények ki
hirdetése Észtországban), az Oigus (Jog) VII. évf., 
(Tartu 1926); Die Quellén des estnischen Verwal-
tungsreehts (Acta et Commentationes Universita-
tis Dorpatensis B. IX. 2., Tartu-Dorpat 1926). 
Munkatársa e Lexikonnak is. 

Cse-Kiang, Kína egyikD.-i tartománya 100,400 
km3, becslés szerint kb. 22 millió lakossal. 

Cseklész (Geklys), Pozsony vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Cséklye (Getea), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csekonics Endre gróf, a Magyar Szent Korona 

országai Vöröskereszt-egyesületének kir. biztosa, 
1916. a Szent István-rend középkeresztjét és az 
I. o. vaskoronarendet kapta, ugyanakkor ünne
pelték működésének 25-ik évfordulóját. Az 
újonnan alakult és szervezett Magyar Vörös
kereszt Egylet 1921. elnökének választotta, de 
1923. kora miatt az elnökségről lemondott. 

Csendőrség 

Csékút, kisk. Veszprém vm., (1920) 588 lak. 
Cseledoboka, kisk. Baranya vármegye, d920> 

227 lak. 
Cselej (Cel'ovce u Trébisova), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Cselekvőképesség (1. V. köt.). A perbeli Cs. 

tekintetében most csak az új polgári perrend
tartás (1911.1. t.-c.j szabályai nyernek alkalma
zást. E szerint perbeli Cs.-e mindenkinek van, aki 
szerződéssel lekötelezheti magát vagy aki a szó
ban levő per tárgyáról perenkívüi jogérvényesen 
rendelkezik. 

Cselfalva (Cel'ovce), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Cseljabinszk, 1. kormányzóság az orosz ta
nácsköztársaságban, amelyet 1921. Orenburg kor
mányzóság keleti részéből alakítottak; 108,30ü 
km9, (1920) 1.343,730 lak. — 2. Gs. a tartomány 
fővárosa, (1920) 56,766, lak. 

Cselkószabadja (Őelko Lehota), Trencsén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Csém (Schandorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Csemernye (Vranovské Gémemé), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csemic (Gemice), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csempeszkopács, kisk. Vas vm., (1920) 308 lak. 
Csemulpo (Ghemulpo), koreai kikötőváros, 

(192D 39,999 lak. 
Csendes (Tysová), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csendespatak (Stelbach), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csendlak (Tisina), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Csendőrség. A világháború az új feladatok 

egész tömege elé állította a m. kir. Cs.-et. Tisztek 
és legénység jelentékeny része tábori csendőr
szolgálatra ós csapatszolgálatra alkalmaztatott. 
Kiegészítés és pótlás csak csekély részben volt s 
az is csak a legénységi állományra eszközölt tar
talékos altisztek ós népfelkelők vezénylése, illető
leg beosztása által. Előbbiek 6—800, utóbbiak 
16—18,000 fővel. Szakképzettségük teljes hiánya 
miatt inkább csak számbeli és karhatalmi erőt 
képviseltek. 

A forradalom nem kímélte a Cs.-et sem. Külö
nösen a tanácsköztársaságnak volt legfőbb gondja 
e kiváló intézmény teljes megszüntetése. Félve 
erejétől és hatalmától, a vörösőrsógbe olvasztotta, 
azonkívül a politikai megbízottak egész rajával 
árasztotta el, kiknek besúgásai sok derék csendőr-
tiszt és altiszt mártiromságát vonták maguk 
után. Maga az intézmény azonban annyira meg 
tudta őrizni belső intaktságát, hogy a forradalom 
letörése után elsőnek állott talpra. 

A békeszerződés szerinti új létszáma a csendőr
ségnek 471 csapat-, 71 gazdászati tiszt és 8297 
főnyi legénység. Jelenlegi szervezés szerint 7 
kerület (I. Budapest, II. Szeged, III. Szombathely, 
IV. Pécs, V. Szeged, VI. Debrecen, VII. Miskolc), 
30 osztály-, 93 szárny-, 209 szakasz- és 853 örs
parancsnokság működik. Utóbbi kettő altisztek 
parancsnoksága alatt. A békeszerződés követelte 
1921. évi VII. t.-c. annyiban változtatott a C. 
ötvenéves szervezetén, hogy a honvédelmi mi
niszter legfőbb fennhatóságát megszüntette, anél
kül azonban, hogy ezzel a Cs. katonai jellegét 
megszüntette volna. 
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A már emiitett parancsnokságokon kívül Buda
pesten egy állandó tanulmányi bizottság, egy tiszti 
tanfolyamparancsnokság, egy központi gazda
sági hivatal, egy felszerelési anyagraktár, egy 
híradó tanfolyam, egy vezényelt csendőregyének 
osztaga, minden kerület székhelyén egy-egy 
törzsgazdasági hivatal, minden osztály székhelyén 
egy-egy csendőriskola és egy-egy gazdasági hiva
tal, Budapesten és Kiskunhalason egy-egy lovas
alosztályparancsnokság, végül Cegléden egy 
•egyesítettesendőri iskolák parancsnokságai) mű
ködik. A legfőbb vezetésben változás nem történt. 

Csene (Genej), Torontál vm., (1920) 2513 lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Csenger, nagyk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 3618 lak. 

Csengerbagos (Boghis), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Csengersima, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. esy. egyes, vm., (19201 521 lak. 
Csangerújíalu, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1080 lak. 
Csengery János (1. V. köt.), filológus, a szegedi 

egyetem tanára, 1924—1925-ig rektora volt. 
1920-ban a Magy. Tud. Akadémia rendes tagjául 
választotta. A La Fontaine társaság elnöke. Ujabb 
munkái: Euripides drámái (1—2 köt., Budapest 
1915, 3 köt. u. o. 1919); Sophokles drámái (2 
köt., Kolozsvár 1918); Horatius költeményei 
(2 köt., Szeged 1922); Herondas mimiambusai 
(Budapest 1925); A görög irodalom története (u. 
0.1926); Euripides töredékei (u. o. 1926, az 
Akadémia kiadása). Rektori székfoglalója volt: 
Az ókoriklasszikusok jelentősége a középiskolá
ban (Magyar Közművelődés, 1925). 

Csengey (Csenge) Gusztáv Adolf, író és tanár, 
megh. Miskolcon 1925 júl. 13. Utolsó kötete: 
Vallásos költemények és énekek (1912). 1915-ben 
a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagjául választotta. 
A cseh megszállás után Miskolcra menekült, ahol 
a jogakadémián tartott előadásokat. 

Csengőd, nasyk. Pest-Pilis-SoltKKiskun vm., 
(1920) 2307 lak." 

Cseng-tu-fu (Gsing-tu-fu), Sze-csuan kinai 
tartomány fővárosa, 700,000 lak. 

Csenke (Cenke)>vPoz3ony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csenkeszfa (Genkesfa), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csensztohova, 1918-tól lengyelországi város, 

1914 aug. 3. német csapatok megszállották. 
Ug\Tanez év decemberében véres harcok színhelye 
volt, amelyek a Szilézia ellen irányított orosz 
offenzíva összeomlására vezettek. 

Csenta (Genta), .Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Csentevölgy (Centiba), Zala, vm. (Tr. SzHSz.) 
Csentőfa (Centőfa), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csénye, kisk. Vas vm., (1920) 1315 lak. 
Csenyéte, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 570 lak. 
Csép, kisk. Komárom és Esztergom közig. egy. 

egyes vm., (1920) 640 lak. 
Csépa, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

(1920) 3406 lak. 
Csépán (Gepan), Beszterce-Naszód vármegye. 

(Tr. R.) 
Csénányíalva (Stepanov), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csepe (Gsepe), Ugocsa vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Csepel, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 13,990 lak. 

"Cséplő István, r. kat. lelkész, író, szül. Buda
pesten 1883 aug. 20., megh. u. o. 1925 aug. 25. 
1908-ban szentelték pappá. Tagja volt a Szent 
István Akadémiának. Mint hírlapíró az Alkot
mánynál működött, amelyben 1910—1918-ig 
számos eredeti és fordított tárcája jelent meg. 
VerseiaKath. Szemlében, aPesti Hírlapban láttak 
napvilágot. Önálló munkái: Az első (elbeszélések 
és versek, Pécs 1910); Negyvenezres vő (Buda
pest 1921). 

Csepreg, nagyk. Sopron vm., (1920) 1492 lak. 
*Cser Károly, szobrász, szül. Budapesten 1880 

dec.2. A Képzőművészeti Főiskolának volt növen
déke, ahol 1910. elnyerte a Ferenczy-dí jat. Győztes 
című művét (1911) megvette az állam, a Kossuth-
szobor mintáját Nyíregyháza városa. A világ
háborúban orosz fogságba esett, hazatérve 1924. 
gyűjteményes kiállítást rendezett műveiből. 
1926-ban megbízást kapott Vác városától a ter
jedelmes Hősök emlókszobra kivitelére. 

Csér, kisk. Sopron vm., (1920) 217 lak. 
Cseralja (Traunau), Temes vm. (Tr. R.) 
Cserbacsev, Dimitri Grigorievics, orosz tá

bornok, szül. 1857. 1914—1915-ben sikerrel vett 
részt a kárpáti harcokban, az 1916-i Brusszilov-
offenzivában jún.—aug. a 7. hadsereget vezérelte. 
1917 ápr. a román hadszíntér h. főparancsnoka 
lett, 1918. résztvett a breszt-litovszki béketár
gyalásokon és ráruházták a Románia elleni főpa
rancsnokságot, mikor az ellentétek a Besszarábia-
kérdésben kiélesedtek. 

Cserbei (Gerbel), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Cserbia (Qerbia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Cséres (Girc), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cserdi, kisk. Baranya vm., (1920) 369 lak. 
Cserefalva (Stejáris), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Cserehátú kígyó "(állat), a keresztes vipera 

egyik neve. L. Vipera (XIX. k.). 
Cserehéjú kígyó (állat), a keresztes vipera 

egyik neve, 1. Vipera (XIX. k.). 
*Cserei József, piarista tanár és iró, szül. 

Léván 1850. írt verseket és kultúrtörténeti érte
kezéseket, amelyek különböző folyóiratokban és 
napilapokban jelentek meg. Önálló művei: 
Tavaszvirágok (költemények, Budapest 1876., 
2. kiad. 1885); A classicaphilologia művelése 
hazánkban a XVII. századig (Nagykanizsa 
1884); Gondolatok az idealismus és realismus 
köréből (u. o. 1885); Néhány vonás az ó-görögök 
szellemi életének fejlődéséből (u. o. 1886); A 
nyelv eredete (Trencsén 1888). 

Cseremisz-terület. Az orosz tanácsköztársa
ság a cseremiszek számára a régi vjatkai kerü
letben külön autonóm területet engedett át 1921. 
A cseremiszek száma a legújabb összeírás szerint 
375,000. 

Cserencsény (Gerencany), Gömör és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Cserénfa, kisk. Somogy vm., (1920) 475 lak. 
Cserény (Gerjn), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cserenye (Gerenany), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cserép József, tanár és író, 1912. nyilv. rend

kívüli tanár lett a budapesti egyetemen és előadó 
a budapesti egyetemmel kapcsolatos tanárképző-
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ben. Kiadta Sallustius Catilináját és Jugurtháját 
iskolai használatra (Budapest 1911). írt latin 
olvasó- és gyakorlókönyveket, Homerosi nyelv
tant, latin stílusgyakorlatot és stilisztikát. Határ
időszámítás a rómaiaknál, továbbá Július Cae
sar comme'ntariusai-n&k folytatása és Asinius 
Pollio című értekezéseit a M. Tud. Akadémia 
adta ki még 1903 és 1906. Östörtónelmi kutatá
sainak eredményeit: De Pelasgis Etrusoisque 
stb. (Budapest 1912); De Madiarorum ac Pelas-
gorum origine (u. o. 1922) és A magyarok ere
dete c. munkáját A turáni népek őshazája és 
ókori története (u. o. 1925) c. értekezéseiben tette 
közzé. Második görögországi útjának eredményéül 
tette közzé Homeros Ithákája c. művét, amely
ben Dörpfeld teóriájával szemben (aki Leukos 
szigetén jelölte ki Odysseus bazáját), a hagyo
mány hitelességét iparkodik megvédeni s kimu
tatni, hogy Odysseusnak a mai Ithaka (Thiaki) 
volt a hazája. 

Cserépalja (Crepaja), Torontál vm., (1920) 
4638 lak. (Tr. SzHSz.) 

Cserepes (Pandelok), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Cserépfalu, nagyk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 2068 lak. 

Cserepovec, kormányzóság Oroszország ta
nácsköztársaságban ; Novgorod kormányzóság 
ÉK.-i részéből alakították, a Ladoga-tótól DK-re, 
ter. 62,959 km2, (1920) 632,360 lak. 

Cserépváralja, kisk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 821 lak. 

*Cserépy Arzén, filmrendező, szül. 1881. Ber
linben 1920. fllmvállatot létesített és rendezte a 
Irón és szerelem, Fridericus Mex, Heidel-
bergi diákélet stb. c. darabokat. 1926 óta Holly
woodban működik. 

Cseres (Dubová nad Ondavou), Sáros vm. 
(Tr. Cs.-Szü 

Cseresnyés (Ceresnes), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Cserestemes (Ciresu), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Cserfalu (Dubové), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cserföld (Crensovci), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Csergheö Géza, címertani író, megh. 1895. 
Csergő Hugó, író, újabb müvei: A mi szívünk 

asszomja (19Í6); Az első hajnal (színmű Renais-
sance-Slzinház, 1923). 

Csergőzávod (Závodka Sarisská), Sáros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Cserhalom (Cerhalom), Bereg vm. (Tr.Cs.-Szl.) 
Cserháthaláp, kisk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 512 lak. 
Cserhátsurány, kisk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1047 lak. 
Cserhátszentiván, kisk. Nógrád és Hont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 594 lak. 
Cserház (Cserház), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cserhéjvirág (n«v.), 1. Fuligo. (VIII. k.) 
Cseri (Gerovo), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Cseribon, keletindiai németalföldi kormány

zóság Java szigeten, ter. 6789 km', 1.600,000 lak. 
Fővárosa Cs., (I9i5) 23,540 lak. 

Cserisor (Geri§or), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Cserjés (Cserjés, Lozanskoje), Máramaros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 

Cserkasszi, város Ukrajna szovjetállam Kiev-
kormányzóságában, (1920) 32,000 lak. 

•Cserkészet. Korunk egyik legjelentősebb peda
gógiai mozgalma. Célja új fiútipust alakítani, 
a jelen egyoldalú, vérszegény, félszeg típusainál 
egészségesebbet, erősebbet, életrevalóbbat, neme
sebbet, komoly jellemnevelós, testedzés és gyakor
lati ügyességek által, a eserkésztörvóny és foga
dalom alapján. Etika, lovagias leventeszellem,f riss 
természetszeretet, praktikus ismeretek és ügyes
ségek teszik tartalmát. A nevelést a Cs.-ben kellő 
rávezetés és irányítás mellett voltaképen a üú 
maga végzi. A Cs. nem elmélet, hanem merőben 
gyakorlati: élni és cselekedni engedi és ösztönzi 
a fiút; a legnagyobb erővel, az átélés erejével 
harmonikusan neveli az embert. 

A cserkészmozgalom alapítója Baden-Powell 
angol tábornok. Az angol-búr háború alatt Mafe-
king hősi védelme közben kezdett először fiúkkal 
foglalkozni, amikor a csekély várőrség mellé 
minden nemkombattáns hadiszolgálatra gárdát 
nevelt a városbeli fiúkból. Hazatérve, hazája ifjú
ságával kezdett foglalkozni és lassan megfogam
zott benne a Cs. eszméje : az utca veszendőbe 
menő ifjúságának megmentésére és egy egész
ségesebb nemzedék nevelésére. 1908-ban jelent 
meg alapvető könyve a Scouting főr boys. Ugyan
ebben az évben szervezte meg 30 liúval a« első 
cserkésztábort; három év múlva a mozgalom 
Angliában már olyan arányokat öltött,hogy Baden-
Powell lemondott katonai állásáról és egészen a 
Cs.-nek szentelte magát. A mozgalom már az 
első években világszerte terjedésnek indult. 
Angliában ma a Cs. igen előkelő szerepet tölt be 
a társadalomban. A világ cserkészeinek mintegy 
a fele (kb. egy millió) az Eszakamerikai Egyesült-
Államokban él, ahol mintegy negyven egyetemi 
tanszéken tanítják a Cs.-et. A cserkószegyenruha 
ma a világ legf élreesőbb országaiban is ismeretes. 
Cserkészek az angol uralkodóház tagjai és az 
Északamerikai Egyesült-Államok elnöke, Togo 
tábornok, a japánok nemzeti hőse, a sziámi ki
rály ; cserkész-díszszázad fogadta a magyar fő-
cserkészt a kurdisztáni ördögimádók között is. 
Az 1920-iki londoni Jamboree-n kétmillió cserkész 
nevében választották meg Baden-Powellt a világ 
főcserkészéül. Ugyancsak 1920. lépett be a lon
doni állandó nemzetközi cserkésziroda tagjai 
közé a Magyar Cserkész-Szövetség is. 

A Cs. szervezete az őrsi rendszeren alapul. 
Az örs (6—8 fiú) élén az örsvezető áll, rende
sen az örs tagjainál 1—-2 évvel idősebb fiú. 
Három örs egy rajt alkot, ólén a rajvezetővel. A 
cserkészcsapat egy, két vagy három rajból állhat. 
A csapatot a cserkésztiszt, vagy (21 éves>korig) 
segédtiszt vezeti; ahol több tiszt dolgozik, ott 
egyike a parancsnok. Magyarországon az örs-, 
illetőleg rajvezetőknek örsvezetői próbát, tisztek
nek, illetőleg segédtiszteknek a Magyar Cserkész 
Szövetség központi bizottságai előtt tiszti vizsgát 
kell tenniök. A cserkészflúk először mint jelöltek 
a jelöltpróba letételére készülnek, ha azt letették 
és próbaidejük letelt, cserkészfogadalmat tesznek. 
A cserkészfogadalom szövege a következő: Én 
N. N. fogadom, hogy híven teljesítem köteles
ségeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és 
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embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt meg
teszek, hogy másokon segítsek; ismerem a eser-
késztörvényt és mindenkor megtartom. Vezetők
nél ehhez még hozzájárul: A rámbízott cserkésze
ket legjobb tehetségem szerint nevelem és min
denkor jó példával járok előttük. 

A cserkésztörvény szövege a következő: 1. A 
cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. 
2. A cserkész híven teljesiti kötelességeit. 3. A 
cserkész, ahol tud, segit. 4. A cserkész minden 
cserkészt testvérének tekint. 5. A cserkész mások
kal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. 
6. A cserkész szereti a természetet: jó az állatok
hoz és kíméli a növényeket. 7. A cserkész feljebb
valóinak jó lélekkel és készségesen engedelmes
kedik. 8. A cserkész vidám és meggondolt. 9. A 
cserkész takarékos. 10. A cserkész testben-lélek-
ben tiszta. 

A fogadalmat tett cserkészek előbb a második, 
majd az első osztályú próbák, majd ezek letétele 
után a külön-próbák anyagából nyernek kikép
zést. A próbák anyaga bizonyos alapvető erkölcsi 
és nemzeti gondolatkörök tanulmányozásán kí
vül főképen gyakorlati ismeretek és ügyességek 
elsajátítását célozza (térképismeret, első segély
nyújtás, megfigyelés, főzés, tábori élet, tájékozó
dás a szabadban, természetrajzi, fizikai, földrajzi 
stb. gyakorlati ismeretek). A próbákra való készü
lés mellett kirándulások, ünnepélyek, műhely
munka, etikai megbeszélések, sport, játék stb. 
töltik ki a cserkészprogrammot. A munka részben 
a csapatotthonban, Örsi, illetőleg raj-vagy csapat
órakon, részben a szabadban, kirándulásokon 
folyik. A Cs. koronája azonban a hetekig tartó 
nyári nagytábor, az önállóságnak, a szociális 
nevelésnek és az ügyességnek ez a gyakorlati isko
lája, amikor a fiúk, maguk alkotta kis államban, 
sátrak alatt élnek és az élet feltóteleit maguknak 
kell megszerezniök. 

A magyar cserkészcsapatok valamennyien a 
Magyar Cserkész-Szövetség kötelékébe tartoz
nak, amely jóváhagyott alapszabályokkal dol
gozó társadalmi egyesület, működése pedig a 
kultuszminiszter ellenőrzése alatt áll. A Magyar 
Cserkész-Szövetség csak olyan cserkészcsapatot 
igazol, amelyet valamely neveléssel foglalkozó 
erkölcsi testület (csapatszervező testület) állit 
fel. Csak igazolt csapatok tagjai hordhatják a 
cserkeszruhát és jelvényt, kaphatnak arcképe3 
cserkészigazolványt. 

A magyar Cs. legfőbb irányítója és ellenőre az 
államfőtől kinevezett föcserkész. A Szövetségtől 
függetlenül, mint társadalmi szerv működik az 
országos Cserkész-Nagytanács. 

Magyarországon a Cs.-ről szóló első ismerteté
sek 1909. jelentek meg. 1910-ben történtek az 
első próbálkozások. 1911-ben az ifjúsági irodalom, 
különösen a Zászlónk c. lap már rendszeresen 
foglalkozott a Cs.-tel. 1912-ben léptek fel az első, 
angol mintára megszervezett csapatok: Budapesti 
Református Ifj. Egyesület, Budapesti Piaristák, 
Regnmn Marianutu, II. ker. Egyetemi Katolikus 
főgimnázium. Ez év dec. 28. alakult meg a Magyar 
Cserkész-Szövetség- Ekkor tartották az első ve
zetői tanfolyamot is. 1913-ban a fővárosi községi 
iskolák néhány vezetője a német, katonás Pfad-

flnder nyomán Magyar Őrszem mozgalmat indí
tott, majd a két mozgalom az Országos Cserkész
őrszem-Szövetségben egyesült. 1913 júl. 1—17-ig 
rendezte a Zászlónk az első magyar vízi mozgó-
tábort, végig a Vágón, Kralovántól Komáromig, 
105 részvevővel. 1914 ben a mozgalmat derékon 
törte a háború. A vezetők bevonultak, a csapatok 
igyekeztek a legkülönfélébb szolgálatokkal ki
venni részüket a nagy nemzeti erőfeszítésből. 
1919-ben a cserkészcsapatokra is megpróbálta rá
tenni a kezét a kommün; egyes csapatok felosz
lottak, a cserkészek legnagyobb része azonban 
csendben dolgozott tovább a régi szellemben. 
1919 szept. 21. újra megalakult a Magyar Cser
kész-Szövetség, a mai alakjában. Ma a csapatok 
száma közel 350, a cserkészek száma megközelíti 
a 25,000-et. 1920-ban megszervezték a ma is 
virágzó Magyar Cserkészek Termelő és Értéke
sítő Szövetkezetét- Megindulta Magyar Cserkész 
c. lap. 1922 jún. 21. a kormányzó főcserkésszó 
nevezte ki gr. Teleki Pált (1923 okt. 14. óta tb. 
föcserkész). 1923-ban a táborozás nagyot lendült; 
180 belföldi táborban kb. 10.000 cserkész volt, 
külföldön több mint 300 cserkész járt. A szervezési 
munka kilenc kerületre oszlik. 1923 okt. 14. az új 
föcserkész, gr. Khuen-Héderváry Károly a Vér
mezőn a kormányzó előtt ünnepélyes fogadal
mat tett. 1924-ben megalakult a Cserkész-Nagy
tanács, Albrecht kir. herceggel az élén. Egy 63 
főből álló versenyesapat és egy 62 főből álló 
kisérőcsapat részt vett a kopenhágai világver
senyen és 34 nemzet jelenlétében a harmadik 
helyet vívta ki magának (Amerika és Anglia 
után). 1925-ben tisztképző tábor állandósult Héder-
váron ; 1926 nyarán háromhetes Nemzeti Nagy
tábor az Újpest melletti Káposztásmegyeren 8000 
részvevővel. — L. még Leány-cserkészet. 

Irodalom. Baden-Powell, Scouting for boys, London 1924, 
XI. kiad. Német fordítása: Pfadfinder, Baden-PoweU-
Schrag, Zürich 1923. Franciául: Eclaireurs, ford. P. Bővet 
Neuchátel; Baden-Powell, The Wolf Cnba Handbook, London 
1919: Baden-Powell, Rovering to snccess, London 1922; 
Baden-Powell, Aids to scoutmasters, London 1920; Roland 
E. Philips, Letters to a patrol-leader, London; P. J. Sevin, 
Le scoutisme, Paris 1922; Handbook for Scoutmasters, 
New York 1922: Sík, Magyar cserkészvezetők könyve, 
Budapest 1925, II. kiad.; Kreybig Rudolf, A cserkészet 
kézikönyve 1914, Demjén—Tas, Magyar Őrszem, Budapest 
1914; u. a., A magyar cserkészek fogadalma és próbái; 
Papp, Cserkészfiúk könyve, 1924, IV. kiadás; Temesi, 
Cserkészkönyv, 1926, II. kiad.; A Magyar Cserkész Könyvei, 
szerk. Hermann Gy. 1—30. füz.; Magyar Cserkész, két
hetes folyóirat, szerk. Hermann Gy.; Vezetők Lapja, havi 
folyóirat, szerk. dr. Farkas Gyula. Az ifjúsági lapok 
közül főleg a Zászlónk, Erő és az Ifjúsági Testnevelés fog
lalkoznak rendszeresen a Cs.-tel. 

*Cserkesz-karacaajok földje, 1922 júl. 27. óta 
autonóm terület Oroszországban, székhelye 
Batalpasinvzk 

Cserkút, kisk. Baranya vm., (1920) 391 lak. 
Cserlenő (Gserlenö), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csermely (Omastiná), Trencsén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csermend (Cermany), Nyitra vm. (Tr. Cs -Szl.) 
Csermő (Germeiu), Arad vm., (1920) 3484 lak. 

(Tr. R.) 
Cserna (Cérna), Hunyad vm. (Tr. R.) 

*Csema Andor, író és esztétikus, szül. Buda
pesten 1885 ápr. 24. A Magyarország zenekriti
kusa. Önálló müvei: Salome (1906); Parsifal 
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(1914); Wilde-breviárium (1921); Beethoven
breviárium (1921). 

Csernabesenyo (Pecenevca), Krassó-Szörény 
vm. (Tr. R.) 

Csernahéviz (Toplef), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Csernakeresztúr (Gristur), Hunyad vmegye. 
(Tr. R.) 

Csernátfalu (Gernat), Brassó vm. (Tr. R.) 
Csernavoda, román város a Dobrudzsában, 

(1917) 5863 lak. A világháborúban 1916 okt. 25. a 
bolgárok elfoglalták. 

Cserne (Cierne pri Gadci), Trencsén vmegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Csernec, kisk. Zala vm., (1920) 416 lak. 
Csernefalva (Cernesti), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Csernegyház (Cerneteaz), Temes vm. (Tr. R.) 
Csernek (Gernuc), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Csernelháza, kisk. Sopron vm., (1920) 161 lak. 

Az 1925. óv folyamán Damonyához csatolták. 
Csernely, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1275 lak. 
Csernigov, kormányzóság Ukrajnában, ter. 

37,362 km2, (1923) 1.887,000 lak. Fővárosa G. 
37,000 lak. 

*Csernihovszki, Saul, orosz újhéber költő, szül. 
1876. Orvos és az oroszországi cionista mozgal
mak egyik vezéralakja volt. Főként dalai vál
tak igen népszerűekké, amelyek közül számos 
darabot Patai József ültetett át magyarra (Héber 
költők, II. 1912). 

Csernisoraf loresza (Cernisoara), Hunyad vm. 
(Tr. R.) 

Csernoch János (1. V. köt.), kalocsai érsek, 
1911. v. b. t. tanácsosi méltóságot kapott, 1912. 
Vaszary Kolos hercegprímásnak az esztergomi 
érsekségről való lemondása után esztergomi érsek 
és Magyarország hercegprímása lett. 1914-ben 
X. Pius pápabibornokká nevezte ki. A világháború 
alatt nagy áldozatkészséggel és különböző alapít
ványokkal igyekezett mind a sebesültek, rok
kantak, mind az itthonmaradottak Ínségét eny
híteni. 1915-ben a Szent István-rend nagykereszt
jével tüntette ki a király. A proletárdiktatúra 
alatt esztergomi székházában úgyszólván fog
ságra kényszerítették, de személyét nem bántották. 
Az újjáalakulás után a legsúlyosabb megpróbál
tatásokból kellett kivezetnie egyházmegyéjét s 
megőriznie, amennyire lehetett, a hercegprimási 
kiváltságokat; saját egyházmegyéjének legna
gyobb részét a trianoni béke elszakította, Esz
tergomtól elszakították a nyitrai, besztercebányai, 
szepesi suffraganeuspkat is, a primási javak nagy 
részét a csehek lefoglalták. Cs. annál fokozottabb 
mértékben erősítette a megmaradt részen a hit
élet érdekeit, Budapesten a fővárossal befejezett 
tárgyalás után 13 új plébániát állított föl. 1925-ben 
országos ünnepséggel ülték meg áldozópapságá
nak 50 éves fordulóját, a főváros emléktáblát 
helyezett el Budavára egyik bástyáján, a krisz
tinavárosi hívek pedig a krisztinavárosi templom
ban, ahol újmisés korában káplánkodott; 1926 
nyarán résztvett a magyar zarándokokkal a 
chicagói eucharisztikus kongresszuson, amely 
alkalommal az amerikai magyarságnak s általá

ban Magyarország érdekének fellépésével nagy 
szolgálatokat tett. Cs. két pápaválasztáson vett 
részt. 

*Cserny József, a proletárdiktatúra alatt a bol
sevista terroristák parancsnoka, szül. 1892. Bőr
munkás volt. A világháború során Oroszországba 
került. Onnan hazatérve, a proletárdiktatúra alatt 
a terrorcsapatok parancsnoka lett. A diktatúra 
bukása után elfogták és halárra Ítélték. A halálos 
Ítéletet 1919 dec. 18. hajtották végre. 

•Csernyák Imre, százados, az októberi forra
dalom katonatanácsának elnöke. O is résztvett 
abban a küldöttségben, amely 1918 nov.-ben 
Belgrádban járt fegyverszüneti szerződés meg
kötése céljából. A proletárdiktatúra bukása után 
külföldre menekült. A Tisza-gyilkosság ügyében 
felbujtással vádolták. 

Csernye (Grnja), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Cserpatak (Ostoblie), Zólyom vm. (Tr. Cs-Szl.) 
Cserszegtomaj, kisk. Zala vm., (1920) 2066 lak. 
Csertalakos, kisk. Zala vm., (1920) 180 lak. 
Csertés (Gertege), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Csertő, kisk. Somogy vm., (1920) 642 lak. 
Cservenka (Grvenka), Bács-Bodrogvm., (1920) 

8851 lak. (Tr. SzHSz.) 
*Cserzy Mihály (álneve Homok), író, 1. X. éa 

XX. köt.: Homok. 
Csesznek, vkisk. Veszprém vm., (1920) 880 lak. 
Cseszte (Gastá), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csesztreg, kisk. Zala vm., (1920) 1264 lak. 
Csesztve, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 771 lak. 
Cseszvára (Ceisoara), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csetény, nagyit. Veszprém vm., (1920) 1170 lak. 
Cseterőc (Sternsy). Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csetfalva (Gsetfálva.), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csetnek (Sfitnik), Borsod, Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csév, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1789 lak. 
Csiba (Giba), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 

•Csiba Vince, postaigazgató, szül. Csécsény-
patonyban (Pozsony vm.) 1879 jan. 9. A műegye
temi oklevél megszerzése után 1907. a postához 
került, amelynek műszaki igazgatója lett. Müvei: 
A Hughes-táviró kézikönyve (Budapest 1912); 
A Siemens és Halske-féle gyorstávíró (u. 0. 
1918). E Lexikonnak is munkatársa. 

Csibrák, k.isk. Tolna vm., (1920) 914 lak. 
Csicser (Őicarovce), TJng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Csicserin, Georqij Valentinovics, orosz állam
férfiú, szül. Kagaulban (Tambov kormányzóság
ban) 1872. diplomata családból. Unokaöccse Cs. 
Boris híres jogtudósnak és Csuprovnak, egyik 
legkiválóbb orosz nemzetgazdásznak. Korán a 
diplomáciai pályára lépett s így került Berlinbe, 
ahol azonban a szocialista mozgalmakban vett 
élénk részt. Pályájáról és vagyonáról lemondott 
s az orosz emigráns kolónia egyik vezető tagja 
lett. 1908-ban Charlottenburgban börtönbe ve
tették és még u. a. évben kiutasították Német
országból. Ettől kezdve Parisban, majd London
ban élt 1917-ig, a forradalom kitöréséig, amikor 
rövid időre letartóztatták, de már 1918 elején 
kiutasították Angliából. Oroszországba vissza
térve, külügyi népbiztossá nevezték ki. Ó kép-
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viselte a szovjetet Genovában s azonkívül ő kö
tött szerződéseket Német- és Törökországgal s a 
Balti-államokkal. Cs. a Népszövetségtől távol 
tartja magát s ehelyett inkább a szomszédos 
európai és ázsiai államokkal való jó viszony 
fenntartására törekszik. Mint diplomata, rend
kívül eszes és nagykoncepciójú államférfinak 
bizonyult. Főbb munkái közül németül meg
jelentek: Der Friede von Versailles (1919); Zwei 
Jahre auswártiger Politik Sovjetorasslands (1920). 

Csicsmány (Cicmany), Trencsén vm. (Tr. 
CS.-oZl.j 

Csiesó (Gícov), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csicsógombás (Gostia), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Csicsó'györgyfalva (Ciceu-Giurge§ti), Szol-

nok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Csicsóhagymás (Giceu-Hásmas), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
Csicsóholdxilág (Tapu), Alsó-Fehér vm. (Tr. R) 
Csicsóka (Cicavaj, Zemplén vm. (Tr.-Szl.) 
Csiosókápolna (Cápálna), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Csiosókeresztúr (Giceu-Cristur), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
Csicsómező (Oiceu-Poeni), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Csicsómihályf alva (Ciceu-Miháesti), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
Csias()újia,la(Ciceu-Corabie), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Csiffár (Gifáre), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csi-Fu (ang. Ghee-foo), Jen-tai kínai város 

európai kereskedelmi telepe, (1922) 83,400 lak. 
Csigérgyarmat (Jermata), Arad vm. (Tr. R.) 
Csigérszőllős (Seleus), Arad vm. (Tr. R.) 
Gsiglen (Giglean), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Csigmó (Gigmau), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Csík vármegyét (1. V. köt.), a trianoni béke

szerződés Romániának Ítélte oda. 
*Csikász Imre, szobrász, szül. Veszprémben 

1884., megh. Budapesten 1914 jan. 3. Blóbb az 
Iparművészeti Iskolában, azután a müncheni és 
brüsszeli akadémián végezte tanulmányait s 1912. 
nagy feltűnést keltett egy női alakkal (Ráth-díj, 
állaintulajdon), amelyre a következő évben Mün
chenben II. osztályú érmet kapott. Kiváló ós na-
gyotigérő tehetsége legjobban Kinizsi c. nagy 
szoboralakján tűnt fel, amelynek kivitelében 
megakadályozta korai halála. A Kisfaludy-Tár-
saság az 1910—15-iki évkor legjobb szoborművé
nek szánt Greguss-díját 1917. közte és Szamo-
volszky Ödön közt osztotta meg. 

Csíkbánkfalva (Bancu), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíkborzsova (Bárzava, Ciuc), Csík várm. 

(Tr. R.) 
Csíkcsekefalva (Giucani), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíkcsicsó (Giceu), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíkcsomortán (Soimenti), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíkdánialva (Dánesti), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíkdelne (Delnifa), Csik vm. (Tr. R.) 
Csikfalva (Vargata), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Csíki Ernő (1. V. k.), zoológus, 1916—18. a 

Magyar Tudományos Akadémia Keleti-bizottságá
nak megbízásából állattani kutatásokat végzett a 
megszállott Albániában, amelyeknek eredményei 

Cs. E. állattani kutatásai Albániában (I. köt., 
1. füz.) c. 1923. jelentek meg az Akadémia ki
adásában. 1923-ban a Nemzeti Múzeum állat-tárá
nak adminisztratív igazgatásával bízták meg, 
1924. az állattár igazgatója lett. 1925-ben az 
Akadémia lev. tagjának választotta. Megjelent 
még tőle: Útmutató a rovarok, pókok és száz
lábúak gyűjtésére, konzerválására és rovar-
qyüjtemények berendezésére. (Budapest 1925). 
Nagy része van az első magyar édesvízi Biológiai 
Állomás megszervezésében, mely működését 
1925-ben ideiglenesen Révfülöpön kezdte meg s 
melynek végleges, jól berendezett hajléka most 
épül Tihanyban s 1927. fog megnyílni. 

Csíkjenőfalva (Ineu Ciuc), Csík vm. (Tr. R.) 
Csiklény (Cicleni), Krassó-Szörény várm. 

(Tr. R.) 
Csiklóbánya (Ciclova montana), Krassó-

Szörény vm. (Tr. R.) 
Csiklóíalu (Ciclova romána), Krasső-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Csíkmadaras (Madaras Ciuc), Csík várm. 

(Tr. R.) 
Csíkménaság (Armaseni), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíkmindszent (Misentea), Csík vm. (Tr. R.) 
Csikóstőttős, kisk. Baranya vm., (1920) 1593 

lakossal. 
Csíkpálfalva (Pauleni Ciuc), Csik vm. (Tr. R.) 
Csikrákos (Rácul), Csík vm. (Tr. R.) 
Csíksás (növ.), 1. Glyceria. (VIII. k.) 
Csíkszentdomokos (Sdndaminic), Csík vm., 

(1920) 5028 lak. (Tr. R.) 
Csíkszentgyörgy (Ciuc-Sángeorgiu), Csik vm. 

(Tr. R.) 
Csíkszentimre (Sántimbru Ciuc), Csík vm. 

(Tr. R.) 
Csíkszentkirály (Sáncraieni), Csik várm. 

(Tr. R.) 
Csíkszentlélek (Leliceni), Csík vm. (Tr. R.) 
Csikszentmárton (Sánmártin Ciuc), Csík 

vm., (1920) 1247 lak. (Tr. R.) 
Csíkszentmihály (MiMűeni Ciuc), Csík vm. 

(Tr. R.) 
Csíkszentmiklós (Nicole§ti Ciuc), Csík vm. 

(Tr. R.) 
Csíkszentsimon (Simonesti Ciuc), Csík vm. 

(Tr. R.) 
Csíkszenttamás (Tomesti Ciuc), Csík vm. 

(Tr. R.) 
Csíkszereda, (Mercurea-Ciuc), rtv. Csík vm., 

(1920) 2675 lak. (Tr. R.) 
Csíktapolca (Toplifa-Ciuc), Csík vm. (Tr. R.) 
Csikvánd, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1006 lak. 
Csikvári Jákó, író, megh. Budapesten 1913 

nov. 2. 
Csíkverebes (Vrabia), Csik vm. (Tr. R.) 
Csiky, 1. János, zeneszerző és zenei író, megh. 

Üjpesten 1914 jún. 29. Halála előtt néhány évvel 
elveszítette szemevilágát és ezóta az újpesti 
vakok intézetének lakója volt. 

*2. C. József, belgyógyász, szül. Marosvásár
helyt 1881 nov. 13. Orvosi tanulmányait Bécs
ben, Berlinben és Budapesten végezte. 1916-ban 
magántanárrá habilitálták, 1921. a debreceni 
egyetem belgyógyászati tanszékére nevezték ki 
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r. tanárnak. Művei: A hypotonia méréséről (Orv. 
Hetilap 1908., Deutsche Med. Wochenschr. 1908); 
Hüdéses arcidegbénulás kórbonctanához (Orv. 
Hetilap 1916); Myasthenia gravis pseudoparaly-
tica (Deutsche Zschr. f. Nervenheük. 37); Ada
tok az ischias tanához (Orv. Hetilap 1915., D. 
med. Woch. 1915); Az utómozgás tünetéről 
(Magy. orv. Arch. 1915., Neurol. Zentralblatt 
1915); A traumás neurózisról (Orv. Hetilap 
1916). Az agy- és gerincvelő daganatai (Orvos
képzés 1923. 1. sz.). 

3. G. Kálmán, ifj., jogtudós, 1912 máj. buda
pesti egyetemi magántanár lett, megh. Buda
pesten 1912 dec. 10. 

4. G- Lajos, ref. teol. akadémiai tanár, megh. 
Mátészalkán 1925 febr. 3. Martonfalvi György 
híres debreceni tanár élete c. utolsó müve kéz
iratban van s a debreceni kollégiumban őrzik. 

Csili, kínai tartomány, ter. 321,200 km3, (1923) 
34.186.700 lak. Fővárosa Peking. 

Csiliznyárad (Öiliznárad), Győr várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Csilizpatas (Cilizpatas), Győr várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Csilizradvány (Gilizská Radván), Győr vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Csillag, 1. Gyula, jogtanár, megh. 1926. 
2. Gs. Teréz, színművésznő, megh. Budapes

ten 1925 júl. 10. 1909-ben a Nemzeti Színház 
örökös tagja lett. 

Csillagfáivá (Knaginima), Ung várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Csilléry András, orvos és politikus, szül. Buda
pesten 1883. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, ahol orvosdoktorrá avatták. Külföldi 
tanulmányútjai után a közös hadsereg köteléké
ben működött a világháború végéig. Közéleti 
működése a proletárdiktatúra alatt kezdődött, 
amikor összegyűjtötte házában az ellenforradal
márokat. A proletárdiktatúra bukása után a 
Friedrich-kormányban népegészségügyi és nép
jóléti miniszter lett. Nagy szerephez jutott a köz
ségi politikában. 1922-ben a budapesti II. (északi) 
kerületben nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési 
képviselőnek választották. 

Csimhova (Cimhová), Árva vm. (Tr. Cs. Szl.) 
Csimkent (Gsemkent), város és vár Szir-darja 

orosz-középázsiai területen, 11,000 lak. 
Csing-tau (japánul Szeito), kikötőváros Kína 

San-tung tartományában, (1920) 44,800 lakos. 
1898-ban a németek megszerezvén Kiau-csout, 
Cs.-t szép, modern európai várossá építették ki. 
A világháborúban 1914 nov.-ben a japánok elfog
lalták, de 1922. átengedték Kínának, gazdasági 
befolyásukat azonban biztosították. 

Csin-kiang, város Kína Kiang-szu tartomá
nyában, (1925) 102,200 lak. 

Csipkerek, kisközség Vas vármegyében, (1920) 
1138 lak. 

Csipkés (Sipkové), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Csira-ártalom, 1. Blastophthoria. (XX. k.) 
*Csirikov, E. N., orosz író, szül. 1864. Natura

lista, zsidó tárgyú regényeket, novellákat és drá
mákat írt. Legismertebb színdarabja a Zsidók. 

*Csirszkoja, város a doni kozákok területén, 
15,200 lak. 

Csiszárik János, veszprémi prelátus-kanonok 
1917. almissai püspöki cimet kapott. 1919-ben a 
magyar külügyminisztériumba kánonjogi taná
csosnak nevezték ki. 

Csitár, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 
vm., (1920) 861 lak. 

Csittagong (Chittagong), 1. kormányzóság 
Ássam brit-keletindiai tartományban, ter, 31,38í 
kin2, (1911) 5.395,808 lak. — 2. Gs. a kormányzó
ság fővárosa 22,140 lak. 

Csittszentiván (Sántioana), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

*Csiugoko, japáni országrész, területe 31,671 
km', (i920)v 4.970,000 lak. 

Csíz (Ciz), Gömör és Kishont vm., (1919) 782 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Csízér (Gizer), Szilágy vm. (Tr. R.) 
*Csizmadia Sándor, szocialista író és költő, 

szül. Orosházán 1871 márc. 10. A Károlyi-kor
mány alatt földinívelésügyi államtitkár volt. 
A proletárdiktatúra kikiáltásakor földrníve-
lésügyi népbiztos lett, de csakhamar lemondott 
és a diktatúra ellen fordult, A szociáldemokrata 
párt újból való megalakulásakor (1919 augusz
tus) a vezetőség tagjául választották, de C. rö
videsen szembekerült a párttal és az úgyneve
zett Nemzeti Munkáspárthoz csatlakozott. Ez év 
augusztusában átvette a Világszabadság c. föld
míves lap szerkesztését. Ennek prograrnmjával 
— időközi választás során — bekerült Orosháza 
képviseletében az első nemzetgyűlésbe. 1921-ben 
az Igazság c. lapot szerkesztette. Újabb müvei: 
Csak vissza nem! (költ., 1912); Hol voltam a 
diktatúrában? (1919); Költemények a felesé
gemhez (1921). 

Csobád, kisk. Abaúj-Toma vm., (1920) 725 lak. 
Csobaj, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1057 lak. 
Csobánka, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 1623 lak. 
Csobotfalva (Cioboteni), Csík vm. (Tr. R.) 
Csohosd (Tohesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Csók Istuán, festő, müveiből jubiláris kiállí

tást rendezett a MűcsarnoK 1914., pályafutásá
nak negyedszázados évfordulóján. 1917-ben új 
oldaláról mutatkozott be egy sor balatonparti 
képével (pl. Akarattyaipartrészlet), 1925. pedig 
megkapta az akt-kiállításon az első díjat. Egyik 
alapítója s kezdettől fogva elnöke a Szinyei-
Merse Pál Társaságnak s 1920 óta tanára a 
Képzőművészeti Főiskolának. 

Csóka (Coka), Torontál vm., (1920) 4274 lak. 
(Tr. SzIISz.) 

Csókakő, nagyk. Fejér vm., (1920) 755 lak, 
Csokaly (Giocaia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csókás (Giocotis), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Csókfalva (Satul-Cioc), Maros-Torda várm. 

(Tr. R.) 
Csokmány (Ciocman), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Csokonai Vitéz Mihály müveinek újabb ki

adásai : Cs. V. M. válogatott munkái (bevezette 
és jegyzetekkel ellátta Tóth R., 1900); Lilla 
(Divéky I. fametszeteivel, 1900); Legszebb versei 
(1921); Cs. munkáiból (sajtó alá rendezte és beve
zetéssel ellátta Bánóczyl., 1922); Összes müvei 
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{bevezetéssel ellátva kiadták Harsányt I. és 
•Gulyás J-, 5 köt., 1922); Dorottya, vagyis a 
dámák diadalma a farsangon (1923). A rá vo
natkozó újabb irodalomból jelentősebbek: Maday 
<Jy., A költői nyelv és Cs. (Budapest 1910); Pin
tér 3., A magy. irod. tört. kk. (I. köt., u. o. 1921) ; 
Kéky L., Cs. (Budapesti Szemle 1923); Kastner 
•J., Cs. lirája és az olasz költészet (írod. Közi. 
1923); Gulyás 3., Cs. színdarabjainak előadásai 
(u. o. 1925); Gulyás 3., Cs. Georgicon-fordítása 
iu. o. 1925); Tündér 3., Cs. Dorottyájának tárgya 
(Egy. Phil. Közi., 1925); Halis L, Cs. V. M. ka
landja (ismerteti Baros Gy., Napkelet, 1925). 

Csokva, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 
egy. egyes. vm. (1920) 578 lak. 

Csolnakos (Cincis), Hunyad vin. (Tr. R.) 
Csolnok,nagyk. Komárom és Ksztcrgomközig. 

egy. egyes, vm., (1920) 2282 lak. 
Csolt (Oiojt), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Csoltó (Coltovo), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csorna, kisk. Somogy vm., (1920) 598 lak. 
Csorna József, címertani író, megh. 1917 

mára 1. Számos címertani tanulmányt tett közzé 
a Turul köteteiben. 1913-ban jelent meg tőle: 
A maqyar heraldika korszakai c. összefoglaló 
munkája. 

Csornád, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
<1920) 857 lak. 

Csomafája (Ciomáfaia), Kolozs vm. (Tr. R.) 
€somaf alva (Csorna), Ugocsa vm. (Tr. Cs.-Szl.') 
Csomakőrös (Chiurvs), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Csomaköz (Giumefti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Csománíalva (Óumáljovo), Máramaros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csomatelke (Coma), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csombárd, kisk. Somogy vm., (1920) 467 lak. 
Csombord (Ciumbrud), Alsó-Fehér várm. 

(Tr. E.) 
Csomortán (Lutoasa), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Csongor (Csongor), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csongrád vármegyéből (1. V. k.) a trianoni béke

szerződés Horgos községet (107 km2, 8037 lakos
sal) a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz csatolta. 
A csonka vármegye területe 1885 km2, népessége 
1869-ben 91,609, 1910-ben 136,758, 1920-ban 
pedig 142,352 volt. Egy km2 75-5 lakos jut. Anya
nyelvre nézve volt 141,762 magyar (99-6°/o), 
174 német (0-1%), 114 tót (0-1%), 64 román 
<01»/o), a többi egyéb. Hitfelekezet szerint volt 
120,279 r. kat. (84-5°/o), 238 g. kat. (0-2%), 17,944 
ief.(12-6»/0), 1751 ág. h. ev. (l-2»/0)> 375 g. kel. 
<0-3°/0), 1685 izr. (l-2°/o), a többi egyéb. Foglal
kozásra nézve a népesség 71-8°/0-a őstermelő, 
lá'öVo-a. iparral, 2"7%-a kereskedelem-és hitellel, 
l-6°/0-a közlekedéssel foglalkozik, 2-9%-a a köz
szolgálat és szabadfoglalkozások körébe, 0-5°/0-a 
a véderőhöz tartozik, k. m. n. napszámos van 
2-70/,,, nyugdíjas stb. l-5°/0. n a z i cseléd l -6%, 
egyéb és ismeretlen foglalkozású 1*2%. A ke
resők száma 65,564, ez következőképen oszlik 
meg: őstermelő 46,982, bányászat 5, ipar 8598, 
kereskedelem és hitel 1716, közlekedés 705, köz-
szolgálatésszabadfoglalkozások 1739, véderő 479, 
i. m. n. napszámos 1862, nyugdíjas stb. 1077, 

bázi cseléd 2034, egyéb és ismeretlen foglalko
zású 367. Az eltartottak összes száma: 76,788. 
Közművelődés tekintetében a népesség írni-
olvasni tudása elég szépen halad, amennyiben az 
összes népesség 71-8%-a, a 6 éven felüli népes
ségnek pedig már 75-60/0-a tud írni-olvasni. 
Közigazgatás. A vármegye 3 szolgabírói járásra 
oszlik és van benne 2 rendezett tanácsú város: 

Járás, város 

Csongrádi ... 
Kiskundorozsmai 
Mindszenti „ „ 
Csongrád rtv. 
Szentes rtv 

Közsé
gek 

száma 

Összesen 

Népes
ség 

1920. 

13,914 
46,605 
23,558 
25,888 
32,387 

Magyar 
anya

nyelvű 

18 j 142,352; 141,762 

13,827 
46,444 
23,427 
25,832 
32,232 

Lakó
házak 
száma 

2,064 
8,194 
4,309 
4,743 
6,901 

26,211 

A vármegye 12 nagy- és 4 kisközségből áll. 
A községek általában igen népesek. 10,000-en 
feliili Csongrád (25,888), mely időközben rendezett 
tanácsú varos lett, továbbá Kiskundorozsma 
(18,504) és Mindszent (10,069). 1000-en alul csak 
két község van. 

Csongrád, rtv. Csongrád vm., (1920) 25,888 lak. 
Csongva (Ciunga), Alsó-Pehér vm. (Tr. R.) 
Csonkahegyhát, kisk. Zala vm., (1920) 423 lak. 
Csonkamindszent, kisk. Baranya vm., (1920) 

242 lak. 
Csonkapapi (Csonkapapi), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Csonka-törvényhatóságok, a trianoni béke

szerződés határai által területük egy részét elvesz
tett törvényhatóságok. A Cs. területét az 1923. 
XXXV. t.-c. rendezi. E törvény ideiglenesen egye
sítette a következő vármegyéket: 1. Győr,Mosonés 
Pozsony; 2. Komárom és Esztergom; 3. Nógrád és 
Hont; 4. Borsod, Gömör és Kishont; 5. Szatmár, 
Ugocsa és Bereg ; 6. Szabolcs és Ung; 7. Csa
nád, Arad és Torontál. Az egyesített megyéket 
közigazgatási szerveik szempontjából egy vár
megyének kell tekinteni, azaz közös székhelyen 
közös képviselőtestületük, közös bizottságaik és 
tisztviselőik vannak. A közös törvényhatósági és 
közigazgatási bizottságok, valamint egyéb bizott
ságok ós választmányok megalakulásával az 
egyes vármegyék külön bizottságai és választ
mányai megszűntek. Az ideiglenes egyesítés a 
vármegyék számát átmenetileg 25-re csökken
tette. A megyei közös képviselőtestület az egyes 
vármegyéknek virilis és választott bizottsági tag
jaiból alakul; a két tagcsoport száma között eset
leg mutatkozó egyenlőtlenséget úgy az egyesített, 
mint a megcsonkított, de nem egyesitett vár
megyékben a 187,706/1923 B. M. számú rendelet 
szünteti meg, egyúttal szabályozza az egyesítés 
módját éshatasát a megyék vagyonára, irattárára, 
stb. Az 1923. XXXV. t.-c. megszünteti Komárom 
és Szabadka városok megmaradt részeinek tör
vényhatósági jogállását, ami által a városi tör
vényhatóságok száma — Budapestet is beleértve 
— 11-re csökkent. 
•Csonkított és béna katonákat gondozó bi

zottság, 1. Hadigondozás. (XX. köt.) 
Csonoplya (Conoplja), Bács-Bodrog vm., (1920 

4783 lak. (Tr. SzHSz.) 
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Csontaháza (Oiuntáhaz), Bihar vm. (Tr. R.) 
Csontos (Kostriny), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csontosíalva (Kostany), Abaúj-Torna vm. 

(Tr, Cs.-Szl.) 
Csontosi János, bibliográfus, megfc. Budapes

ten 1918 okt. 25. 
•Csontváry Kosztka Tivadar, festő, szül. Kis-

szebenben 1853 júl. 5., megh. Budapesten 1919. 
Eredetileg gyógyszerész volt, de különcködő ter
mészete kalandos délszaki és keleti utakra vitte, 
ahol mester nélkül, csak ösztönét követve nagy
számú és rendkívül terjedelmes fantasztikus ké
peket festett, amelyeket Budapesten többizben 
kiállított, de vásárra sohasem bocsátott. A ma
gyar expresszionista festők benne látják egyik 
korai előfutárukat. 

Csopak, kisk. Zala vm., (1920) 406 lak. 
Csopea (Ciopea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Csór, nagyk. Fejér vm., (1920) 1593 lak. 
Csorba (Strba), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Csorba Géza, szobrász, szül. 1892. 1917 óta 
szerepel kiállításokon. 1922-ben és 1923. gyűjte
ményes kiállítást rendezett. Erős klasszicizáló 
törekvés jellemzi, amely erőteljes lendülettel pá
rosul. Főműve Ady Endre szoborterve. 

Csorda (Qior&a), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. R.) 

Csorna, nagyk. Sopron vm., (1920) 8322 lak. 
Csornok (Cemok), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csóronialva (Tschurndorf), Sopron vmegye. 

Tr. A.) 
*Csorovics, Szvetozár, szerb író, szül. Mosztár-

ban 1875., megh. 1919. Az újabb irodalom egyik 
nem mindennapi tehetsége volt. Főbb művei: 
Poletarke (1894); íz Mostara (1895); íz Herzego-
vine (1896); U Casovimá ochnora (1903—10); 
Beleske jednog tasca (önéletrajz, 1920). írt nép
szerű regényeket és drámákat is. 

Csortos Gyula, színművész, a Vígszínháztól 
a Renaissanoé-szinházhoz, 1924. a Magyar Szín
házhoz szerződött. Mint jellemszinész nagy nép
szerűségre tett szert, legnagyobb sikerét Molnár 
Ferenc Liliomában aratta. Mint íilmszinész is 
jelentős. Farkas Imrével együtt írt színműve: 
Silvio kapitány (Magyar Színház, 1920). 

Csorvás, nagyk. Békés vm., (1920) 6,147 lak. 
Csószen, 1. Korea (XII. és XX. köt.) 
Csót, nagyk. Veszprém vm., (1920) 3820 lak. A 

világháború alatt határában nagy fogolytábort 
rendeztek be. 

Csöb (Gibu), Udvarhely vm, (Tr. R.) 
Csőd (L V. köt). A csődönkívüli kényszer-

egyezségről és a csődtörvény egyes rendelkezé
seinek módosításáról szóló 1916. V. t.-c. felha
talmazta a minisztériumot, hogy a csődeljárás 
során kötött kény szeregyezségre a csődtörvénytől 
(1881. XVII. t.-e.) eltérő rendelkezéseket állapítson 
meg. Ennek alapján a minisztérium az 1410/1926. 
M.E. számú rendeletében a csődönkívüli kényszer-
egyezséggelegybehangzóanmegállapltottaacsőd-
beli kónyszeregyezség feltóteleit is, különösen azt, 
hogy ez utóbbi is rendszerint csak 40°/o-os mini
mális kvótával jöhet létre, amelynek megfelelő 
összeget rendszerint 8 hónap alatt kell kifizetni. 
L. Gsődörikívüli kényszeregyezség. (XX. köt.) 

Csődé, kisk. Zala vm., (1920) 234 lak. 

*Csődönkivüli kényszeregyezség. A csődeljá
rásnak nehézkes és költséges volta arra inditofta 
a magyar kormányt, hogy egyes külföldi tör
vényhozások niintójára,1915. a kivételes hatalom 
alapján kibocsátott rendelettel szabályozza a 
Cs.-et. Hogy ennek a szabályozásnak a háború be
fejezésével és a kivételes hatalom megszűnésé
vel is törvényes alapja legyen, az 1916. V t.-c, 
felhatalmazta a minisztériumot, hogy a Cs.-et 
ideiglenesen a törvényhozás további rendelkezé
séig rendelettel szabályozza. A Cs. ellen, nem
sokára életbelépte után, számos panasz merült 
fel, különösen abban az irányban, hogy rossz
hiszemű adósok visszaélnek ezzel az intézmóny-
nyel és indokolatlanul megkárosítják a hitele
zőket. Ennélfogva az 1925. évben kötelezővé tette 
a kormány, hogy az adós 40°/0 minimummal 
kvótát egy évi fizetés kötelezettségével ajánljon 
fel, a követelések felét képviselő hitelezők írás
beli hozzájárulásával azonban ez a minimális 
kvóta 25°/0-ig is leszállhat és a biróság hosszabb 
teljesítési határidőt is szabhat. Azonban ez az 
újítás sem szüntette meg az adósok visszaélései 
miatti panaszokat. Ennek következtében 1926. az 
1410. M. E. sz. rendelet újra szabályozta a Cs.-et. 
A rendelet bevezetése úgy határozza meg a Cs. 
célját, hogy «a hitelezők érdekének a csődeljá
rásnál megfelelőbb biztosítása mellett az ön
hibáján kívül válságos anyagi helyzetbe jutott 
jóhiszemű adós javára a hitelezők egy részére 
gyakorolható kényszer útján is lehetővé tenni 
eddigi gazdasági tevékenységének lehetőséghez 
képest zavartalan folytatását». Ennek a célnak 
elérése érdekében a rendelet az addigi szabályok
nál szigorúbban állapítja meg az eljárás meg
indításának feltételeit. A minimális kvótát 40°/„-
ban tartja fenn, de 8 havi fizetési kötelezettséggel. 
Legfontosabb újítása a rendeletnek az, hogy a 
kereskedőknél és iparosoknál a bírói eljárás előtt 
magánegyezség megkísérlését követeli és e cél
ból Országos Hitelvédő Egylet (OHE), illetőleg 
Vidéki Kamarai Hitelvédő Egyletek (VHE) alakí
tását rendeli. Az OHE jóváhagyott alapszabá
lyokkal meg is alakult és a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara állandó ellenőrzése mellett 
működik. Az egyezségi eljárás megindítása után 
a bíróság vagyonfelügyelőt rendel ki és meg
teszi a szükséges intézkedéseket a vagyon biz
tosítására. A hitelezők követeléseiket meghatá
rozott határidőben bejelenteni kötelesek. A bíró
ság erre kitűzött határnapon tárgyalást tart,, 
amelyen a hitelezők nyilatkozhatnak az egyez
ségről, azután pedig szavaznak az egyezségi aján
lat elfogadásáról. Az elfogadáshoz szükséges, 
hogy a megjelent hitelezők egyszerű többsége az 
ajánlat mellett szavazzon ós ezenfelül az aján
latot elfogadó hitelezők követelései összeg szerint 
kétharmad részét tegyék valamennyi követelés
nek. Az egyezség érvényességéhez a bíró jóvá
hagyása szükséges. A bíróság ezt a jóváhagyást 
meghatározott okokból megtagadja. Az egyezség 
bírói jóváhagyásával az adós felszabadul az. 
egyezségben vállalt kötelezettségeken túlmenő 
tartozásai alól valamennyi hitelezőjével szem
ben, tekintet nélkül arra, hogy a hitelező rószt-
vett-e az eljárásban vagy sem, hozzájárult-e az. 
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egyezséghez vagy sein. Pénzintézetek érdek
körébe tartozó egyes vállalatok tekintetében az 
eljárásban a Pénzintézeti Központ közreműkö
dése tárgyában külön szabályok vannak. 

Csög (Gig), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Csögle, kisk. Veszprém vm., (1920) 1345 lak. 
Csökmö, nagyk. Bihar vm., (1920) 3438 lak. 
Csököly, kisk. Somogy vm., (1920) 1615 lak. 
Csölle (Waltersdorf), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csölösztő (Gölöstö), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csömend, kisk. Somogy vm., (1920) 408 lak. 
Csömény (Ciumeni), Szolnok-Doboka vm. 

<Tr.K.) 
Csömödér, kisk. Zala vm., (1920) 742 lak. 
Csömör, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

<1920) 2872 lak. 
Csömörlő (Ciumárna), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Csönge, kisk. Vas vm., (1920) 1181 lak. 
Csörgeö Gyula, ny. államtitkár, megh. Buda

pesten 1918 ápr. 10. 
•Csörgey Titus, zoológus, szül. Nezsideren 1875 

aug. 12. Középiskoláit Pozsonyban és Sopronban, 
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Mint 
Pászl István kiváló soproni ornitológus tanít
ványa, 1895-ben a Hermán Ottó által alapított 
m. kir. Madártani Intézethez került, melynek 1922 
óta igazgatója. Eendszertani, oekologiai, gazda
sági madártani és gyakorlatimadárvédelmi tanul
mányainak túlnyomó része az Aquila c. folyóirat 
1896—1926. évfolyamaiban jelent meg. Külön 
kiadványok: Madártani töredékek Petényi J. 
Sálamon irataiból (Budapest 1904); Orníthol. 
Fragmente v. J. S. v. Petényi (Gera-Untermhaus 
1905); Útmutató a mesterséges fészekodvak al
kalmazására (1906,1907 és 1913); Madárvédelem 
akertben (Budapest 1913. ós 1925). Eajzai és fest
ményei az Aquila, Petényi-hagyaték, Hermán O.: 
A madarak hasznáról, káráról, Báron E. Snouc-
kaert: Fauna Nederlandica (Leeuwarden 1908) c. 
stb. müvekben jelentek meg. 

Csörgő (Őergov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csörnyeföldj kisk. Zala vm., (1920) 970 lak. 
Csörötnek, kisk. Vas vm., (1920) 1042 lak. 
Csősz, nagyk. .Fejér vm., (1920) 1186 lak. 
Csösztelek (Gestelek), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Csővár, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

634 lak. 
Csu, japáni város Hondo szigetén, (1920) 47,742 

lakossal. 
• Csúcsa (Giucea), Kolozs vm. (Tr. E.) 

Csúcsmező (Poiana), Arad vm. (Tr. E.) 
Csúcsom (Gucma), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Csudaíalva (Oiudanovija), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. fi.) 
Csuday Jenő, történész, újabb munkái: A ma

gyar alkotmány történeti fejlődése (sajtó alatt), 
A magyarok történelme (kéziratban). 

Csúfad (Giufud), Alsó-Fehér vm. (Tr. E.) 
Csujafalva (Giutesti), Bihar vm. (Tr. E.) 
Csuk Jenő, festő, szül. Záhonyban 1887 aug. 

81. Művészeti tanulmányait a Képzőművészeti 
Főiskolán végezte s 1918 Gulyásbojtár című 

festményére megkapta a "Wolfner Gyula-díjat a 
Műcsarnokban. 

*Csuka Ferenc, író és hírlapíró, szol. 1881., 
megh. 1914. Munkáit Kanizsay Ferenc név alatt 
írta. Ónálló kötetei: Faustus redivivus ; Ifjabb 
Sóti Pál; A cserebogár. 

Csukaháza (Cukalovce), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Csukárd (Kucisdorf), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csukárpaka (Gukárpaka), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csukás (Ebendorf), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Csuklász (Guklasovce), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Csungány (Ciungani), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Csung-king, város Kína Sze-csuan tartományá

ban, (1922) 508.800 lak. 
Csurgó, nagyk. Somogy vm., (1920) 4724 lak. 
Csurgónagymarton, kisk. Somogy vm., (1920) 

545 lak. 
Csurgósarkad, kisk. Somogy vm., (1920) 324 lak. 
Csurog(Gurug), Bács-Bodrog vm., (1920) 10,473 

lak. (Tr. SzHSz.) 
Csuszei, két koreai provincia : É.-Gs. (Hoku), 

(1924) 777,333 lak., D.-Gs. (Nau), (1924) 1.139,707 
lakossal. 

Csuszka (Tjuska), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csuta (Giuta), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Csuvas-tanácsállam. Az orosz tanácsköz

társaságban, részben csuvasoktől lakott, 1919. 
autonómmá tett terület a Közép-Volga mellett, a 
cseremisz és tatár köztársaságok közt, 17,226 km1, 
(1920) 758,1,61 lak. 

Csúz (Gí{z), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Csúza (Guza), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Csüdőtelke (Custélnic), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. E.) 
*Csülkösujjúrágcsálók,l.Das?/j)rocíidae.{LV.k. 
Csürfalva (Clifiu), Szolnok-Doboka vm. (Tr. E.) 
Csűrös, 1. lstván,Tet. teológus, szül. Bethlenben 

1870 nov. 19. A budapesti ref. teológián lelkészi 
oklevelet szerezvén, 1894—96-ig Eévbéren a gróf 
Teleki-családnál nevelősködött. 1897—1900-ig 
Szász Károly püspök titkára volt. 1900-ban a 
budapesti ref. főgimn. vajlástanára lett. 1900— 
1906-ig szerkesztette az Ébresztő c. folyóiratot. 
Számos elbeszélése, történeti tanulmánya jelent 
meg különböző lapokban. Önálló művei: Kispál 
András hazatérése a világháborúból (Budapest 
1915); Kispál András menekülése (u. o. 1916) ; 
Gyógyuló sebek (u. o. 1916); Az Ur gondot visel 
(u. o. 1917); Gyermekimák (u. o. 1923., 2. kiad. 
1925); Szűcs Észter szíve (u. o. 1925). E Lexikon
nak is munkatársa. 

*2. Cs. József, ref. teológus, szül. Bethlenben 
1866 aug. 7. Lelkészi oklevelet Budapesten nyert 
1891. 1888—1891-ig az utrechtí egyetem hall
gatója volt, előbb kolozsvári segédlelkész, 1894 
óta váralmási ref. lelkész, majd kalotaszegi espe
res is. Kisebb-nagyobb cikkek, értekezések, beszé
dek, imák, prédikációk, tárcacikkek jelentek 
meg tőle különböző folyóiratokban. Lefordította 
KuyperA., Kálvinizmus lényege c. müvét (Gzeg-
lédy Sándorral). 

Csürülye (Giurila), Torda-Aranyos vmegye. 
(Tr. E.) 
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*Csüry Bálint, nyelvész, szül. Egriben 1886. 
A kolozsvári egyetemen bölcsészetet hallgatott, 
ahol tanári oklevelet szerzett. 1912-ben a kolozs
vári ref. kollégium tanára lett. Főbb müvei: Teleki 
József gróf mint nyelvész (Budapest 1909); Az 
ige (u. o. 1911); A nyelvtudomány ismeretelmé
leti vizsgálata (Besztercebánya 1913); Magyar 
lakodálom (Kolozsvár 1924); Ifj. Heltai Gáspár 
szótára 1589-ból (u. o. 1924); A magyar nép
költészet forrásaihoz (Erdélyi Irodalmi Szemle 
1924); A szamosháti nyelvjárás hanglejtésfor
mái (Budapest 1925); Jegyzetek a szamosháti 
hanglejtéshez (Magyar Nyelv 1926). Cikkei és 
értekezései különböző szakfolyóiratokban jelen
tek meg. 

Csütörtök (Stvrtok na Éitnom Ostrove), Po
zsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Csütörtökhely (Stvrtok nad Hornadom), 
Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Cuba (1. V. köt.), a Nagy Antillák legnagyobb 
szigete, köztársaság. Közigazgatási beosztása: 

Provinciák Ter. (km2) Lak. (1923) 
Camaguey .. . _ 26,098 237,468 
La Habana _ 8,221 786,458 
Hatanzas 8,444 328,346 
Oriente — 36,860 820,492 
Pinar del Rio _ 13,500 273,245 
Sant Crara _ 21,411 701,268 

114,624 3.147,277 

Fővárosa Habana, (1923) 363,506 lak. Törvény
hozó testülete a két kamarás kongresszus. A sze
nátus 8 évre közvetve választott 24, a képviselő
ház 4 évre közvetve választott 116 tagból áll. 
Jósé Miguel Gómez elnöksége alatt (1909—13.) 
belső zavargások nyugtalanították az országot, 
1911 végén az ú. n. veteránpárt túlkapásai, majd 
1912 máj. a néger lázadás arra kónyszerítette az 
Egyesült-Államokat, hogy erélyes jegyzékben 
követelje a rend helyreállítását. Taft elnök is
mételt fenyegetései és az Egyesült-Államok flottá
jának Kay Westben való összpontosítása nem járt 
súlyosabb következményekkel, mert Gómez jún. 
végén Jarahuecánál leverte a lázadókat. 1913-ban 
a konzervatív Mario G. Menocal lett az elnök, 
de a liberális párt, Alfredo Zayas vezetésével 
már erősen készült a következő választási harcra. 
1917-ben ismét Menocalt választották elnökké, 
a liberálisok ekkor Gómez volt elnökkel élükön 
forradalmat szerveztek, amely komoly csatározá
sokra vezetett. A forradalom a kormánycsapatok 
győzelmével végződött. 1917 ápr. C. hadat üzent 
Németországnak, az év végén pedig Ausztria-
Magyarországnak. 1920-ban Gómez és Zayas 
közt folyt a nagy választási küzdelem az elnök
ségért, amely annyira elfajult, hogy új választást 
kellett kiírni, Orowder tábornok, Wüson megbí
zottjának felügyelete alatt. Gómez 1921. meghalt 
és így az 1921—25. időtartamra Zayast válasz
tották elnökké. 1925-ben Gerardo Machado y Mo-
rales lett az elnök. 

*Cucchi(ejts4: kukki), Francesco, olasz politikus, 
szül. Bergamóban 1834 dec. 17., megh. Rómában 
1913 okt. 1. 1859-ben mint az alpesi vadászok 
tisztje vett részt az osztrák háborúban, 1860. a 
Garibaldi által vezérelt szicíliai expedíciójában. 
Palennónál súlyosan megsebesült. 1861. Viktor 

Emánuel király megbízásából Magyarországon, 
járt, hogy kipuhatolja, hogyan viselkednének a 
magyar hazaüak egy újabb olasz-osztrák háború 
esetén. 1870-ben a német-francia háború alatt 
Bismarckhoz küldöttek a főhadiszállásra. 1892. 
szenátor lett. 

*Cucci (ejtsd: knccsi), Domenico, olasz műasztalosr 
műlakatos, öntő és cizelláló mester, születési éve 
ismeretlen, megh. 1679. Rómában működött, 
ahonnan Mazarin bíboros Parisba hozatta, hol 
neki és a királynak készített bútorokat, csilláro
kat és ajtóvereteket. Kevés munkája maradt 
ránk, de megannyi nagy technikai tudásáról,, 
formakószségéről tanúskodik. 

Cudgir = Kudzsir. 
Cuenca, 1. spanyol tartomány, ter. 17,193 km!, 

(1922) 285,583 lak. — 2. G-, a tartomány fővárosa, 
(1020) 12,816 lak. — 3. G. (Santa Ana de C), vá
ros Ecuador dólamerikai köztársaságban, 30,000 
lakossal. 

Cuernavaca, Morelo mexikói állam fővárosa,. 
(1912) 12,776 lak. 

*Cuervo, Bufino Jósé, spanyol-amerikai nyel
vész, szül. Bogotában (Colombia) 1844 szept. 19., 
megh. Parisban 1911. júl. 17. Számos értékes 
munkát írt az újvilág spanyol nyelvéről. 

Cuesmes (ejtsd : kuem), belga város Hennegau 
provinciában, Mons arrondissementban, (1922) 9904 
lakossal. 

Cuevas de Vera, város Almeria spanyol tar
tományban, (1920) 20,403 lak. 

Cukoradó (1. V. k.). Belföldön termelt vagy kül
földről behozott mindennemű cukor után fogyasz
tási adó és kincstári részesedés clmén(avámilleté
ken felül) fizetendő 1. répacukor (nádcukor) után, az 
emberi élvezetre nem alkalmas szörp kivételé
vel, kg.-ként 6500 papírkorona, 2. másnemű cu
kor (keményítő- és malátacukor) után kg.-ként. 
1200 papírkorona. A részesedés az adóval egyidő-
ben esedékes és azzal azonos módon fizetendő. 
A kivitelre szánt cukortartalmú gyártmányok 
készítéséhez felhasznált répacukor adómentes. 
Külön ellenőrzési feltótelek mellett megenged
hető a cukor adómentes felhasználása állatok 
etetésére és fogyasztásra nem alkalmas gyárt
mányok előállítására. Aki cukrot termelni vagy 
finomítani kivan, köteles ezt négy héttel az üzlet 
megindítása előtt a pénzügyigazgatóságnak be
jelenteni ós a bejelentéshez csatolni a gyártelep 
leírását, a gyártelepen lévő összes műszaki esz
közök és cukortermeivények tartására szolgáló 
edények jegyzékét, a műszaki eljárás ismerte
tését annak megjelölésével, hogy a vállalat mily-
nemű cukrot szándékozik termelni ós milyen 
gyárjeggyel szándékozik termelvónyeit ellátni. 
A cukorgyártás ós a cukornak a gyártelepről való 
elszállítása állandó pénzügyi ellenőrzés alatt áll. 
A gyártelepen a cukortermeivények súlyát meg
mérik ós lajstromba veszik. A megadóztatott 
cukortermelvónyek a gyártelepről vagy a szabad
raktárból való elszállításuk előtt hivatalos zár
jegyekkel látandók el. A C. még a cukornak a 
gyártelepről való elszállítása előtt fizetendő; 
a vállalkozónak azonban megengedik, hogy le
számolásra előzetesen olyan pénzösszeget fizes
sen be, melyből több küldemény C.-ja fedeztetik, 
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vagy hogy kellő biztosíték mellett egy havi hitelt 
vegyen igénybe. Aki eukorkereskedést vagy el
adást, vagy oly ipart akar folytatni, amelynél 
cukor használtatik fel, köteles ezt 14 nappal a 
megnyitás előtt a kerületi pénzügyőrségnél beje
lenteni. A C.-törvény (1899. XVIII. t.-c.) rendel
kezéseinek megsértése különböző összegű pénz
büntetés alá esik. Az adó és részesedés 4—8-szo-
rosával büntetik a cukornak a gyártelepről vagy 
szabadraktárból tiltott módon való forgalomba 
hozatalát bejelentetlen időben, vagy a nem meg
határozott kijáratokon való elszállítását vagy 
adózatlanul oly épületben való raktározását, mely 
a bejelentett leírásban felvéve nincs. Az 1926/27. 
évi költségvetés a C. egy évi bevételét 80-4 millió 
pengőben irányozta elő. 
•Cukorfenyő (Pinus Lambertiana), 1. Fenyő. 

(VII. k.) 
Cukorvám (1. V. k.). A magyar vámtarifáról 

szóló 1924. XXI. t -c . határozrnánya szerint: 1. a 
nyers répa- és hasonlónemü cukor 98% polari
záción alul, úgyszintén a finomított répa- és ha
sonlónemű cukor vámja 100 kg.-ként 26 arany
korona; 2. másnemű cukor, denaturálva is, to
vábbá a festőcukor vámja 100 kg.-ként 45 arany
korona ; 3. cukorka és más cukorgyártmányok — 
a töltött csokoládé, valamint a csokoládéból és 
csokoládé felhasználásával készült mindennemű 
más árú kivételével — 100 kg.-ként 200 arany
korona. 

Cumaná (Santa Ines de G), Sucre venezuelai 
állam fővárosa, (1920) 16,342 lak. 

Cumberland, 1. grófság Angliában, ter. 3938 
km3. (1921) 273,037 lak. — 2. G, város Maryland 
északamerikai államban, (1920) 29,837 lak. — 3. 
0., város Rhode-Island északamerikai államban, 
(1920) 10,077 lak. 

Cumberland, Ernő Ágost, G. hercege, megh. 
Gmundenben 1923 nov. 14. Pia, Vilmos herceg, 
megh. autóbaleset következtében Preisack mellett 
1912 máj. 20. Ifjabbik fia, Ernő Ágost (1. XX. k.), 
Braunschweig hercege volt. 

Cummings, William Hayman, angol zeneíró 
és zeneszerző, megh. Londonban 1915 aug. 

Cún, kisk. Baranya vm., (1920) 476 lak. 
Cundinamarca, Colombia délamerikai köztár

saság egyik departamentója, ter. 20,840 km2, 
(1918) 812,036 lak. 

Cuneo, 1. olasz tartomány, ter. 7435 km*, (1921) 
623.598 lak. — 2. G., a tartomány fővárosa, (1921) 
11,545, mint község 31,271 lak. 
*Cunha, Euclides, da, brazíliai író, szül. Rio de 

Janeiróban 1868, megh. u. o. 1909 aug. 15. Mér
nökkari tiszt volt, de 1893., mivel a kormány erő-
Bzakos intézkedései ellen tiltakozott, Minas Ge-
raösba száműzték. 1897-ben résztvett Oscar tá
bornok Canudos-kampányában és tapasztalatait 
Os Sertaes című könyvében Irta meg. 1903-ban 
az Academia Brasilieira de Letras tagja, 1904. 
a külügyminisztérium hivatalnoka lett és az ál
lami gimnáziumban a logika tanára. Beutazta az 
Acre-vidéket, hogy megtalálja a Javory forrásait. 
Főműve: Peru versus Bolívia. 
*Cunliffe-Lister (ejtsd: kSniiff), Philip, sir, angol 

politikus, szül. Aytonban 1884 máj. 1. Oxfordban 
tanult és ügyvéd lett. 1918-ban konzervatív pro

grammal képviselővé választották, majd 1922. 
kereskedelmi államtitkár lett. Ó elnökölt az 
1923-iki birodalmi gazdasági konferencián, me
lyen az egységes birodalmi vámot sürgette. Az 
angliai iparra nézve a védővám híve. 

•Cunningham (ejtsd: könningém), William, angol 
gazdaságtörténetíró, szül. Edinburghban 1849 
dec. 29., megh. Cambridgeben 1919 jún. 10. Előbb 
egyetemi tanár, majd elyi anglikán nagyprépost 
volt. Főbb müvei: Growth of english industry and 
commerce during the early and middle a ges (ő.kiad. 
1910); Growth of the english industry and com
merce in modern times (1903). E két főműve 
mellett többi munkája közül ismertebbek: Use 
and abuse of money (1891); On western civili-
sation in its economic aspects in ancient a. in 
modern times (1898—1901, 2 köt). The rise and 
decline of free trade (1905). 0. e munkájában és 
a politikában Chamberlain védvámrendszerének 
volt egyik első híve. 

*Cuno, Wilhelm, német államférfiú, szül. Suhl-
ban i 876 júl. 2. Állami tisztviselő volt, a világ
háború kitörésekor hadigazdasági ügyeket inté
zett s 1916-ig vezetője volt a birodalmi gabona
hivatalnak. 1917-ben a Hamburg-Amerika-Line 
elnökségébe lépett s 1918. annak vezérigazgatója 
lett. Wirth kancellár lemondása után a centrum
párt ajánlatára 1922 nov.-ben pártonkívüli kor
mányt alakított a szocialisták nélkül s német bi
rodalmi kancellár volt 1923 aug. 12-ig, amikor 
a Ruhr-vidék megszállása miatt, melyet passzív 
ellenállással viszonzott, le kellett mondania és 
visszatért Hamburgba vezérigazgatói állásába. 

Cup, kisk. Zala vm., (1920) 218 lak. 
*Cuq (ejtsd: kük), Edouard, francia jogász és tör

ténész, szül. Saint-Plourban 1850. 1911-ben az 
Aeadémie des iuscriptions et belles-lettres tagja 
lett. Számos, a római jogtörténet körébe vágó 
munkát irt. Főművei: Études d'épigraphie juridi-
que (1881); Récherehes sur la possession a Romé 
(1894); Lespréfets du prótoire (2 k. 1897); Les 
institutions juridiques des Romains (2. kiad. 1905-
1908).Foglalkozottababiloniai és khaldeai jogtör
ténettel is, nevezetesen Hamurabi törvényeivel. 
E tárgyú főbb művei: Le mariages a Babylone 
(1905); La propriété fonciére en Chaldée (1906). 

Cura (Villa de G), város Venezuela délame
rikai köztársaságban, (1920) 15,792 lak. 

Curacao, hollandi gyarmattelep a nyugatindiai 
Kis-Antillákon, ter. 1044 km2, (1922) 56,038 lak. 
A fősziget, G., 544 km", (1922) 34,482 lak. 

Curel (ejtsd: kürei), Francois, francia író, 1918. 
az Aeadémie francaise tagja lett. Főbb újabb drá
mái : La danse devant le miroir; L'ame en folie; 
Térre inhumaine; Ivresse du sage stb. Az új 
bálvány című darabját (ford. Sebestyén Károly) 
1925. mutatta be a Nemzeti Színház Kamara
színháza. 

Curico, 1. chilei provincia, ter. 7885 km2, 
(1920) 108,148 lak. — 2. G, a provincia fővárosa, 
(1920) 15,879 lak. 

*Cur i e , az az emanációmennyiség, amely egy 
gramm rádiummal van egyensúlyban, 1. Rá
dium-emanáció. (XVI. köt.) 

Curityba (Guruiba), Paraná brazillal állam 
fővárosa, (1920) 78,986 lak. 
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Curti, Theodor. német hírlapíró, megh. Thun-
ban 1914 dec. 13. 

Curtici = Kürtös. 
*Curtius, Ernst Róbert, német romanista, szül. 

Thaunban (Blszász) 1886 ápr. 4. A heidelbergi 
egyetem tanára. Művei: P. Brunetiöre, ein Beitrag 
zur Gesehichte der französischen Kritik (1914); 
Die literarisehen Wegbereiter des neuen Frank-
reiehs (1919); Maurice Barres u. die geistigen 
Grundlagen des französischen Nationalismus 
(1920); Der Syndikalismus der Geistesarbeiter 
in Prankreich (1921); Balzac (1923); Franzö-
siseher Geist im neuen Európa (1925). 

Curug = Csurog. 
*Curuzu-Cuatia, Corrientes argentínai tarto

mány fővárosa, (i9i8) 18,900 lak. 
*Curwood (ejtsd: körvúd), James Olivér, angol 

regényíró, szül. 1878. Kanada hómezőin él roman
tikus cserkészéletet és itt írja kalandos regényeit, 
amelyeknek szinte állandó hőse Kazán, a farkas
kutya. Főbb müvei: Kazán the woolfdog; The 
son of Kazán; The Grizzly stb., amelyek közlil 
az első, magyar fordításban is megjelent (ford. 
Szinnay Tivadar, 1924). 

Curzon (ejtsd. Mrsz'n), George Nathaniel, mar-
quess, angol államférfi, megh. Londonban 1925 
márc. 20. A világháború alatt 1915. Asquith koalí
ciós kabinetjéhez csatlakozott, 1916. a felsőház 
vezére volt és a hadikabinet tagja, 1919 és 
1922—23. külügyminiszter, 1924. a titkos tanács 
elnöke lett. A Ruhr-vidék francia megszállását 
törvénytelennek bélyegezte. 1921-ben a király 
születése napján marquess of Kedlestonná nevezte 
ki. Újabb művei: Modern parliamentary eloquence 
(1913); Subjects of the day (1915); The story of the 
viceroys and government houses (1925); British 
government in India (1926). 

Cuscatlán, salvadori departamento, ter. 525 
km2, (i92i) 97,000 lak. Fővárosa Gojutepeque, 
(1924) 16,300 lak. 

Cust, Róbert Needham, angol orientalista, 
megh. Kensingtonban 1909 okt. 28. 

Cuvaj Slavko, horvát politikus (1. V. köt.), bánná 
történt kinevezése után 1912 jan. 25. feloszlatta 
a horvát szábort. A törvény ellenére nem írt ki 
új választásokat, hanem márc. 31. királyi biz
tossá neveztette ki magát. 1912 jún. 8. egy Jukic 
nevű diák merényletet követett el ellene. C. sér
tetlen maradt, de Hervojic báni tanácsos és egy 
rendőr a merénylet áldozatául esett. 1913 júl. 21. 
felmentették állásától, a báróság egyidejű ado
mányozása mellett. 

Cuyabá, Mato Grosso brazíliai állam fővárosa, 
(1920) 33,000 lak. 

*Cuyahoga Falls, város Ohio ószakamerikai 
államban, (1920) 10,200 lak. 

Cuypers, Péter, hollandi építész, megh. 1921 
márc. 3. 

*Cuza, Alexander, román politikus, szül. Jassy-
ban 1857. A jassyi egyetemen a nemzetgazdaság
tan tanára. írt verseket és politikai müveket, 
utóbbiakban a román nemzeti szellem megújho
dását sürgeti. Elkeseredett ellensége a nemzeti
ségeknek. A román antiszemitapárt vezére, a 
kamara tagja. Főműve: Despre poporatie (A né
pességről, Jassy 1899). 

Cuzco, 1. perui departamento, ter. 144,844 km' 
438,646 lak. — 2. G., a departamento fővárosa 
40,000 lak. 
*Cvetájeva, Marinna Ivanovna, orosz költő, 

szül. Moszkvában 1894. Hetedik gimnazista korá
ban jelent meg első verskötete: Vecsernij aljbom 
(Esti album, 1911). 1923-ban külföldre menekült. 
Főbb verskötetei: Volsebnyj fonárj (A bűvös 
lámpa, 1912); Verszty (Versztek, 1922). Geroj 
truda c. Brjuszovról írt érdekes memoárokat 
(Prága 1926). Költészetének két vezérmotivuma: 
az anyaság és a szülőföld. 

Cyijic, Jovan, szerb geológus, megh, 1927 jan. 
16. Újabb művei : Ethnographische Karte der Bal-
kanhalbinsel (Gotha 1913); A jégkorszak a Prok-
letijában és a szomszédos hegységekben (szerb 
nyelven 1914); La péninsule Balcanique (1918). 

"Cytodites n u d u s (állat), 1. Rühatkák (XVI. 
kötet.) 

*Cytogonia , a szaporodásnak az a módja, 
melynél a szaporodás egyes sejtekből indul ki. 
A C.-nál szerepelhetnek vagy különleges sejtek, 
az ú. n. varsejtek (gamocyták), vagy másfajta 
sejtek (agamocyták). 

*Cytuloliary©ii (archykarion, csiramag, ba
rázdálódási mag), a megtermékenyített, de még 
meg nem oszlott petesejt magjának tudományos 
neve. A C. a pete és himcsirasejt (ondósejt) mag
jának egyesüléséből áll elő. 

*Cytnloplasma, más néven archiplasma, 
a megtermékenyített, de még meg nem oszlott 
petesejt plazmájának tudományos neve. 

*Czakó, 1. Ambró, vallásfllozófus, szül. 1887. 
Az egyetemen filozófiát végzett, majd róm. kat. 
és prot. papi oklevelet szerzett. A forradalom alatt 
főiskolai tanár volt, a kommün bukása után el
mozdították állásából. Szerkesztette a Független 
Szemle című társadalomtudományi folyóiratot, 
amelyet a belügyminiszter 1923.betiltott.l924-ben 
a birminghami Selby Oak College előadójának 
hívták meg. Főbb művei: A vallás lélektana 
(1915); A katolikus papság lélektana (1916); 
A protestantizmus szelleme (1917); Az érté
kélés filozófiája (1918); A vallás a kommunista 
társadalomban (1919); A vallási fejlődés útja 
(1922); The future of Protestantism (1926). 

2. G. Elemér (szentiványi), az Iparművészeti 
Iskolából 1915. a közokt. minisztériumba került, 
ahol 1923. helyettes államtitkár lett. 1925. nyu
galomba vonult s átvette az Egyetemi Nyomda 
igazgatását. Újabb művei: Népismertető mu
zeumok (1918); Múzeumi séták (1918). 

*Czapek (ejtsd: csapét), Friedrich, botanikus, 
szül. Prágában 1868 máj. 16., megh. Lipcsében 
1921 júl. 31.1909-ben prágai, 1921. lipcsei tanár 
lett. Főműve: Biochemie der Pflanzen (2. kiad. 
1913—21., 3 köt.). 

Czarnikau (Gzarnkowo), poseni város, 1919 
óta Lengyelországhoz tartozik. 

*Czartorysk (ejtsd: csartorüszk), lengyelországi 
helység a Styr mellett. A világháborúban 1915 
okt. 8. Linsingen hadseregesoportja elfoglalta, 
de okt. 17. Ivanov orosz hadserege visszavette; 
nov. 13. Linsingen ismét birtokba vette. 

Czartoryski György herceg, az osztrák urak-
háza tagja, megh. Bécsben 1912 dec. 23. 
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•Czebe Gyula, görög filológus, szül. 1887. A 
budapesti gyakorló főgimnázium tanára volt és 
1917. a budapesti "egyetem magántanárrá habi
litálta. A proletárdiktatúra alatt egyetemi tanárrá 
tanárrá nevezték ki, a diktatúra bukása után 
megfosztották állásától. Főként a középkori görög 
irodalommal és annak magyar vonatkozásaival 
foglalkozik. 
*Czeglédy Sándor, ref. egyházi iró, szül. 

Nádasdladányban 1883 márc. 28. 1906-ban nagy-
piszanicai, 1909. nagysallói lelkész, 1914. tanár 
a pápai ref. teológiai akadémián, 1920. győri 
lelkész, majd a tatai ref. egyházmegye espe
rese, 1924. a dunántúli ref. egyházkerület fő
jegyzője; 1907. megindítja Kálvin János művei
nek magyar fordítását, amelyből eddig négy kötet 
jelent meg. 1909-ben Rabold Gusztáv hajdú
böszörményi lelkésszel magyarra fordítja Kálvin 
János főművének, az Institutio Religionis Chri-
stianae-nakíö kiadását. 1912-benújabb nagy kö
tetet tesz közzé Kálvin János értekezéseiből. 
Önálló művei főként az ó- és új-szövetségi exege-
sis köréből jelentek meg. 1920-ban megindítja a 
nagy elterjedtségnek örvendő Keresztyén Család 
e. református néplapot s 1925. a Református 
Siont. A szépirodalom terén is tevékeny. Műfor
dításokon s elbeszéléseken kívül két verses kötete 
jelent meg. 1926-ban új fordításban adta ki 
Goldsmith Olivér Wakefleldi lelkészét. Rőbert-
son Frigyes Vilmos angol hitszónok műveiből 
5 kötetet tett közzé. 
"Czenez János, festő, szlil. Ostffyasszonyfán 

1885 szept. 2. Tanítói pályáját abbahagyva, 
1907—12-ig a Képzőművészeti Főiskolán festé
szeti tanulmányokat végzett és csakhamar fel
tűnt a Műcsarnokban női aktjaival; 1914. Tükör 
előtt c. festményére a Halmos-dijat, 1918. Fekvő 
akt c művére a Eudics-díjat kapta. Zöldben e. 
képe (1917) a Szépművészeti Múzeumba került. 
•Czernelica, galíciai mezőváros a Dnyeszter 

mellett; a világháborúban az oroszok hídfőállássá 
tették, 1915 aug. 9. a harmadik osztrák-magyar 
hadtest rohammal bevette. 
•Czernin Ottokár (chudenitzi) gróf, volt 

osztrák-magyar külügyminiszter, szül. Dimokur-
ban (Csehország) 1872 szept. 26. Egy ideig az 
osztrák-magyar külügyminisztérium tisztvise
lője volt Hágában és a párisi követségen műkö
dött, azután birtokára vonult; 1903. megválasz
tották cseh tartománygytilési képviselőnek, 1912. 
az urakháza tagjának nevezték ki. 1913-ban 
bukaresti követ lett s a világháború alatt igyeke
zett Romániát semlegességének fenntartására 
bírni; Románia beavatkozásakor kénytelen volt 
távozni (1. Világháború). 1916 dec. 23. Burián 
visszavonulásakor külügyminiszter és a császári 
ház minisztere lett; ő kötötte meg Breszt-
Litovszkban a békét Ukrajnával 1918 febr. 19., 
majd márc. 3. Oroszországgal. 1918 ápr. 14. le
mondott. Ennek közvetlen oka az a konfliktus 
volt, melyet a Sixtus-levelek idéztek elő az ural
kodó és C. között. Érdemei jutalmául a király az 
aranygyapjas-renddel ésa Szent István-rend nagy
keresztjével (a gyémántokkal) tüntette ki. Az 
összeomlás után tagja lett Ausztria köztársaság 
nemzeti tanácsának, 1924. visszavonult a politi

kától. Emlékiratai lm Weltkriege c. alatt jelentek 
meg 1919-ben. V, ö.: DemblinA., C. u.dieSixtus-
Affaire (1920); Prince Sixte de Bourbon, L'offre 
de la paix séparóe de l'Autriche (1920). ' 

Czernkovioh Miklós (doljei), horvát politikus, 
megh. 1917 ápr. 27. 

Czernovitz (Cernaufi), Bukovina fővárosa, 
(1920) 87,000 lak. A világháborúban nagy harcok 
színhelye volt, az oroszok többször megszállták. 
Először 1914 aug. 25., de okt. 22. az osztrák
magyar csapatok visszafoglalták ; 1914 nov. 27. 
ismét az oroszok kezébe került; 1915 febr. 17-től 
jún. 18-ig megint osztrák-magyar csapatok tar
tották ; de ekkor az újabb nagyarányú orosz tá
madás miatt ki kellett üríteniök, végül 1917 
aug. 2. az oroszokat ismét kiszorították. Az 
összeomlás után ukrajnaiak szállták meg; 1919. 
Romániának Ítélték oda a st.-germaini békében. 

Czerny, Vincenz, német sebésztanár, megh. 
Heidelbergben 1916 okt. 3. 

*Czettler Jenő, közgazdász, egyetemi tanár, 
szül. Jászárokszálláson 1879. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten és Berlinben végezte. 1901-ben 
a földmívelésügyi minisztérium szolgálatába le
pett s főleg a mezőgazdasági szociális politikával 
foglalkozott; résztvett a cselédtörvény s a munkás
háztörvény kodiftkációs munkálataiban. 1909-ben 
a kormány a kivándorolt magyar honosok vissza
telepítése érdekében megindított akció vezető
jéül a Magyar Gazdaszövetséghez osztotta be. 
A falusi továbbképzósintézményét 1914. meghono
sította Magyarországon. A világháborúban a had-
seregfőparanesnokság mellett szervezett legfőbb 
gazdasági tanácsban fejtett ki tevékenységet. 
1918-ban kilépett a minisztériumból s teljesen 
a Magyar Gazdaszövetség szolgálatába lépett. 
Ugyanez évben a budapesti tudományegyetemen 
magántanári képesítést nyert. A proletárdiktatúra 
alatt erőszakkal eltávolították s a tanítástól is 
eltiltották. 1920-ban nemzetgyűlési képviselőnek 
választották Jákóhalmán, ugyancsak 1922., vala
mint az 1926-iki országgyűlési választáskor. 
1925-ben a közgazdasági egyetem rendes taná
rának nevezték ki. A Magyar Tud. Akadémia 
levelező tagja. Szerkesztője a Magyar Gazdák 
Szemléjének. Gazdasági és jogi cikkeket már 
egyetemi hallgató korában írt különböző folyó
iratokba. Önállóan megjelent főbb művei: Ma
gyar mezőgazdasági szociálpolitika (1915, aka
démiai jutalmat nyert); Magyarország és a 
világháború (1915); A hadirokkantak telepítése 
Magyarországon (1916); Rokkanttelepítés Né-
metországban és Ausztriában (1916). 

Czibulka Hubert báró, nyűg. gyal. tábornok, 
megh. 1914 febr. 28. 

•Czigány Dezső, festő, szül. Budapesten 1883 
júl. 1. Münchenben az akadémiának és Hollósy 
Simonnak volt tanítványa, azután Nagybányán 
és Parisban képezte magát tovább. 1902 óta 
állítja ki Budapesten képmásait és akt-festmé
nyeit (Önarckép, Ady Endre arcképe a székes
főváros, Hollósy Géza arcképe a Budapesti Újság
írók Egyesületének tulajdonában). 

*Czillich Anna (sasadi), festő, szül. Egerben 
1899., megh. Budapesten 1928-ban. A magyar 
Baskircsev Mária, akinek halála után (1925) meg-
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jelent naplója megrázó őszinteséggel és kétségbe
esett hittel tesz vallást művészetimádatáról és 
harcol rohamosan elhatalmasodó betegsége ellen. 
Képei is csak halála után kerültek bemutatásra. 

*Czillinger János, erdőmérnök, szül. Rima
szombaton 1879 jún. 23. Az erdészeti akadémiát 
Selmecbányán 1901. végezte. 1902-ben a föld-
mivelésügyi minisztérium erdészeti osztályában 
szolgált és mint kir. erdőfelügyelő vonult 1921. 
nyugalomba. 1923-ban átvette az Erdészeti Lapok 
szerkesztését, amelyekben számos tanulmánya 
jelent meg. 

Czimer Károly, tanár ós író, 1921. nyugalomba 
vonult. Újabb művei: Az Árpádházi királyok 
apródjai (1912); Magyar királyok udvari 
katonái a XI—XII. században (1913); Az 
Árpádházi királyok várjobbágyai (1914); Á hon
védség története (1921). 

Czinderybogád, kisk. Baranya vm., (1920) 230 
lakossal. 

*Cziráky József gróf, politikus, szül. Sárosdon 
1883 jún. 11. Budapesten jogot végzett 1905., 
majd aktiv huszártiszt volt, de csakhamar ki
lépett a szolgálatból. Károly király koronázása
kor aranysarkantyús vitéz lett. 1917-ben az 
Bszterházy-kormány Sopron város és vármegye 
főispánjává nevezte ki. 1920-ban vasmegyei fő
ispán és Nyugat-Magyarország kormánybiztosa 
volt, de ez állásától 1921. fölmentették. Dénesfai 
birtokán szállt le repülőgépével Károly király. A 
második nemzetgyűlésen a szombathelyi kerüle
tet képviselte. 1927-bon az örökös jogú főrendi 
családok képviselői megválasztották a felsőház 
tagjának. 

Czirtrasz Géza,egyet, tanár, földrajzíró, megh. 
1920 jűl. 10. Újabb művei: A temes- és torontál-
megyei bolgárok; A krassószörénymegyei 
krassovánok (1913); A magyarországi németek 
(Nitsch Mátyással, Nmgebo-ren Emillel, Bruck-
ner Gyulával, 1913); Anthropogeographia I. 
(1915); Az ember geográfiáia (1917); Geopolitika 
(1919). 

*Czóbel Béla, festő, szül. Budapesten 1883 
szept. 4. Festészeti tanulmányait Nagybányán 
kezdte 1902. s felváltva ott és a müncheni aka
démián, végül a párisi Julián-iskolában folytatta. 
Budapesten 1903. szerepelt először a Műcsarnok
ban egy önarcképpel, de Parisban élve, inkább az 
odavaló kiállításokat kereste fel, ahol a legújabb 
festési irányokhoz csatlakozva, azok elveit 

Magyarországba is áttelepítette s főképp ennek 
hatása alatt alakult meg a Nyolcak c. művész
társaság, amelynek kiállításain Cz. is résztvett-
A világháború alatt Hollandiában, utána Berlin
ben telepedett le. Munkásfej c. képét a székesfő
város szerezte meg. 

*Czobor Alfréd, levéltáros, szül. 1883 jan. 2. 
Tanulmányait a budapesti egyetemen elvégez
vén, a Nemzeti Múzeum levéltárában működött, 
majd Kassán Abauj-Torna vm. főlevéltárnoka 
lett. A megszállás óta ismét a Nemzeti Múzeum 
levéltárában van. Főbb munkái: Kuruckori fegy
verek (Budapest 1906); Az utolsó nemesi fölkelés 
Abauj és Torna vármegyében (Kassa 1911); 
Társadalmi élet a Thököly- és Rákóczi-korban 
(1911. megkoszorúzva a Magy. Tud. Akadémia 
pályadíjával); Hazánk és a krakkói egyetem 
bíráskodási joga (Kassa 1913); A kassai színé
szet története (u. o. 1918., a megszállás miatt 
csak öt ív jelent meg belőle); Országos levéltár 
felállításának terve 1701-ben és az ország iratai
nak korábbi megőrzése (Levéltári Közi., Buda
pest 1925). 1910—19-ig szerkesztette a Törté
nelmi Közlemények Abauj-Torna vm. és Kassa-
múltjából c. folyóiratot. 

*Czolbe (ejtsd.- soibe), Heinrich, német filozófiai 
író, szül. Königsbergben 1819 dec. 30., megh. 
u. o. 1873 febr. 13. Katonaorvos volt; a szen-
zualizmusnak és materializmusnak következete
sebb megalapítója, mint Feuerbach, Vogt és 
Moleschott. Művei: Neue Darstellung des Sen-
sualismus (1855); Die Grenzen und der Ursprung 
der inensehlicher Erkenntnis (1865); Grundzüge 
einer extensionalen Erkenntnistheorie (1875). 

Czortków, galíciai város, kb. 6000 lak., 1919-
óta Lengyelországhoz tartozik. 

*Czölder Dezső, festőművész, szül. Gölnicbá-
nyán (Szepes vm.) 1875 febr. 9. Kiképzését a 
budnpesti mintarajziskolában (most képzőművé
szeti főiskola), majd a velencei rnüvészakadé-
mián nyerte. Ismételten évekig festett az Adria 
mellett, 1907. Amerikában, nevezetesen Virginiá
ban és Washingtonban tartózkodott és az őserdők
ben festette képeit. Később ismét visszatért az 
Adriához ; a világháborúban, főképen a D.-i harc
téren száznál több harctéri képet festett. Több 
gyűjteményes kiállítást rendezett Budapesten 
saját műtermében. 

Czyhlarz, Kari, lovas, osztrák jogtudós, megh. 
Bécsben 1914 júl. 21. 

D. 
Dab, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

937 lak. 
Dabar (Dobroc), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*D'Abernon (ejtsd: debernen), Edgár Vincent, vis-
count, brit államférfiú, szül. Slinfoldban 1857 aug. 
19. Törökországban és Egyiptomban szolgált, mint 
az egyiptomi kormány pénzügyi tanácsadója. 

1899-ben az alsóházba képviselőnek választották -
a világháború alatt a szeszes italokat ellenőrző 
hatóság vezetője volt, 1914. peer, 1920—26-ig 
berlini nagykövet volt. 

Dabjon (Domnin), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Dabjonújfalu (Bársa Sálai), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 



Dabolc 

Dabolc (DabolfJ, Ugoesa vm. (Tr. R.) 
Dabronc, kisk. Zala vm., (1920) 1130 lak. 
Dabrony, kisk. Veszprém vm.. (1920) 735 lak. 
Dabrowa (Donibrowa), város Lengyelország

ban, a kielcei vajdaságban, (1921) 40,000 lak. 
1913-ban még 90,000 lakosa volt. 
*Dabrowski, 1. Ignacy, lengyel író, szül. Varsó

ban 1869 ápr. 21. írt elbeszéléseket, regényeket, 
amelyek közül nevezetesebb a Sinieri (A halál). 
Összes müvei 1900. jelentek meg. 
*2. D. János, lengyel történetíró, krakói egye

temi tanár, főleg a XIV—XV. századi lengyel
magyar kapcsolatok történetével foglalkozik. 
Lengyel nyelven megjelent idevágó főbb művei: 
Krakó és Magyarország a középkorban; Lokietek 
Erzsébet; Nagy Lajos utolsó évei; I. Ulászló 
Magyarországon. Néhány dolgozata magyarul is 
megjelent a magyar történeti folyóiratokban. 
1924-ben aM. Tud. Akadémia kültagul választotta. 

Dachau, bajor város, (1925) 7066 lak. 
*Dacqué (ejtsd: dáké), Edgár, német paleontoló

gus, szül. Neustadtban 1878 júl. 8.; müncheni 
egyetemi tanár. Főbb munkái: Handbuch der 
Paláogeographie (1917—21); Urwelt, Sage und 
Menschheit (1924). 

Dacsókeszi (Kesihovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dad, nagyk. Komárom ós Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1317 lak. 
Dadafalva (Dedasovce), Zemplén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Dadaizmus, új irodalmi és művészeti mozga

lom, amely 1917. Zürichből indult ki, ahol a 
Voltaire nevű szatirikus kabarét alapították, 
vezetői Huelsenbeck Richárd, Tzara ~R&TiS,Haus-
mann Raul s mások voltak, akik a mozgalom
nak a dada (a gyermek első természetes hangjai 
után.) nevet adták. Életfelfogásuk hasonló a fu-
turistáékhoz; tagadják az esztétikai törvényeket, 
csupán a jelenségekre adnak, az egyéni felfogás, 
az ösztönszerű, természetes formákat megvető 
bizarr kifejezés szabadságát hirdetik. L. még 
Expresszionizmus. (XX. köt.) 

Daday Jenő (deési), (1. V. köt), megh. Buda
pesten 1920 ápr. 2.1913 óta megjelent müvei: 
Beitráge zur Kenntnis der in Süsswassern leben-
den Mermithiden (Math.-Naturw. Ber. aus Ungarn, 
27. köt.); Beitráge znr Kenntnis der Mikrofauna 
des Kossogol-Beekens in der nord westlichen Mon
goléi (u. 0.); Cladoceren und Ostracoden aus Süd-
u. Südwestafrika (Zool. u. Anthrop. Brgebn. einer 
Forsehungsreise etc. von L. Sehultze, 1913, Bd. 
5, Tab. 1—2); Fauna Regni Hungáriáé: Rotatoria, 
Budapest 1913); Magyarország kagylós levéUábú 
rákjai (Math.-Termtud. Közi. 32. köt., Matii. 
Termtad. Értesítő, 31. köt.); Monographie syste-
matic[ue des sous ordres Phyllopoda conchostraca 
(Ann. d. Se. Nat. Zool., 1914. T. 20). Életrajzát 
megírta Entz Géza: Daday Jenő emlékezete 
(Budapest, Tud. Akadémia 1925). 
•Daems, Servaas Damien, flamand költő, szül. 

Noorderwykben 1838 jún. 4., megh, Tongerloo-
ban 1903 júl. 30. Költeményeket és a nópéletből 
vett humoros apróságokat írt. Költemónykötetei 
közül emlltésreméltó: Luit en fluit (1884). 
*Daenell, Ernst Bobért, német történész, szül. 

Stettinben 1872 aug. 28., megh. Münchenben 

Dail Eireann 

1921 dec. 19.1907-ben rendkívüli tanár lett, 1908. 
mint cseretanár Chicagóba ment, 1910—11-ig a 
newyorki Columbia egyetemen tartott előadáso
kat. 1914-ben tanár lett Münsterben. Müvei: 
Die Kölner Konföderation und die schonischen 
Pfandschaften. Hansisch-dánische Geschichte 
von 1367—85. (1894); Geschichte der deutschen 
Hanse in der 2. Hálfte des 14. Jh. (1897); Die 
Hansestadte und der Krieg in Schleswig (1903); 
Die Blütezeit der deutschen Hanse (1906,2. köt.). 
Die Spanier in Nordamerika 1513—1824. (1911). 

Dág, kisk. Komárom ós Esztergom közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 895 lak. 

*Dage, Eduárd, német festő, szül. Berlinben 
1805 ápr. 10., megh. u. o. 1883 jún. 6. Egész so
rozat oltárképet festett s falképeket az új berlini 
múzeumba. 

Dagesztán, előbb orosz tartomány, most auto
nóm orosz tanácsköztársaság, ter. 58,918 km2, 
(1920) 833,995 lak. Az orosz forradalom után 1917. 
külön mohammedán-kormányt alakítottak, de az 
orosz szovjet megerősödvén, a bolsevikok uralma 
alá került. 1921. jan. 20. óta D. önálló szövetséges-
tanácsköztársaság. Fővárosa Machacs-Kala (ré
gebbi neve Petrovszk), (1923) 24,000 lak. 

Dagö, sziget, most Észtországhoz tartozik, 
(1920) 17,000 lak. A világháborúban 1917. a né
metek megszállták. 

Dagsburg (Dago), lotharingiai fürdőhely, 
1918 óta Franciaországhoz tartozik. 

Dahl, Hans, norvég festő, megh. Krisztiániá
ban (Oslo) 1919 áprilisban. 

Dahlem, 1. Berlm-Dahlem. (XX. k.) 
Dahlgren, Erik Wilhelm, svéd geográfus, a 

Nobel-díj bizottságának állandó titkára lett. 
*Dahlmann, Joseph, indológus, szül. Koblenz-

ben 1861 okt 14. A Jézus-társaságba lépve, 
misszionárius lett Indiában ós Japánban, később 
Tokióban egyetemi tanár. Főbb müvei: Das 
Mahábhárata als Epos und Reehtebuch (1895); 
Mahábharata-Studien (1899, 1902); The religiona 
of Japán (1911). 

•Dahlström, Heinrich Hermawn, német hajós, 
szül. Hamburgban 1840., megh. u. o. 1922 máj. 6. 
Ő készítette 1877. az első tervet az Északi-tengert 
a Keletivel összekötő csatornára, amiért elnevez
ték az Északi—Keleti-tengeri csatorna atyjának. 

•Dahnhardt, Oskar, németpedagógus-és monda
kutató, szül. Kiéiben 1870 nov.21.,megh. Fland
riában 1915 ápr. 5. A Nikolai-Schule rektora volt 
Lipcsében. Főbb müvei: Heimatklánge aus deut
schen Gauen (1910); Deutsches Marchenbuch 
(3. kiad. 1914); Naturgeschichtliche Volksmárchen 
(4. kiad. 1912); Schwánke aus aUer Welt (1908). 

Dánomé (Dahomey), afrikai francia gyarmat, 
Ter. 107,000 km2, (1923) 974,597 lak. Fővárosa 
Portakow. Vasúti vonala Kotonutól Savéig, a 
Niger mentén ki van építve. 

*I>aH E i r e a n n (ejtsd: aáiirán) (ir parlament), 
annak a gyűlésnek a neve, amelyet 1916-ban 72 
ir képviselő Dublinban összehívott és amely ki
mondta a köztársaságot. Az 1922-iki alkotmány 
óta D. az ir képviselőházié ve. A D. 153 tagból 
áll, akiket 4 évre választanak a 21 éven felüli, 
mindkét nembeli állampolgárok. A szenátusi 
Seanad E.-nak hívják. 
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Daimiel, város Ciudad Reál spanyol tarto
mányban, (1920) 16,188 lak. 

•Daingerfield (ejtsd: déngSrfiid), Elliott, amerikai 
festő, szül. Harpers Perryben 1859 máre. 26. 
New Yorkban működött, ahol muzeumokban és 
templomokban számos festménye van. Nevezete
sebb alkotásai: Krisztus lecsendesíti, a vihart; 
Álmos köd; Kitörő vihar; Mária fia; Éjféli hold; 
A sárkány völgy stb. 

Dairen, kikötőváros Mandzsúriában, (1921) 
137,354 lak. 

Dajta (Gocnód), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dáka, kisk. Veszprém vm., (1920) 963 lak. 
Dakahlieh, alsó-egyiptomi tartomány, területe 

2604 km', (1917) 986,643 lak. 
*Dakur, város Szenegál afrikai francia gyar

matban, (1921) 32,440 lak. 
Dál (Deal), Szeben vm. (Tr. R.) 
Dala = Gyála. 
Dalarna (Dalarne), svéd vidék, aKopparberg-

lan része, ter. 130,970 km>, (1920) 252,719 lak. 
*Dalbiez (ejtsd: dáiMé), francia politikus, szül. 

1876 jún. 23. Újságíró volt; a világháború után 
tagja a nagytanácsnak: 1924. újjáépítésügyi 
miniszter lett. 

*Dalbono, Edoardo, olasz festő, szül. Nápoly
ban 1843., megh. u. o. 1915 aug. havában. Az 
új nápolyi tájképfestő iskola egyik megalapítója. 
Gazdag színezésű képekben rajzolta a nápolyi 
halászéletet. Főművei: A szirének szigete; 
A halászbárka; A nápolyi öböl; Tarantella. Mint 
illusztrátor is működött. 

Dalbosfalva (Dálboset), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 
*Dalcroze (ejtsd: aáikróz), Émile Jacques, a arit

mikus gimnasztika» hirdetője, szül. Bécsben 
1866 júl. 6.; testnevelési iskola alapitója. Műve: 
Rhytmus, Musik und Erziehung (1919). 

Dálcs (Dalciu), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
*Dalén, Gustav, svéd fizikus és mérnök, szül. 

Stenstorpban (Westergötland) 1869 nov. 30., fel
találta a világítótornyokban használt gázöngyuj-
tót, ezért 1912. a fizikai Nobel-díjat nyerte. 

*Dall (ejtsd: deli), Wüliam Healey, amerikai ter
mészetbúvár és utazó, szül. Bostonban 1845 aug. 
21. Kikutatta Alaszkát, az Aleuti-szigeteket s a 
Bering-szoros partvidékeit. Pőbb művei: Alaska 
and its resources (1870); Tribes of the extrémé 
Northwest (1876); Pacific coast pilot, Alaska 
(1883). 

Dallas, város Texas északamerikai államban, 
(1920) 158,976 lak. 

*Dalla Vedova, Giiiseppe, olasz geográfus, 
szül. Padovában 1834 jan. 29., megh. Rómában 
1919 szept. 21. Előbb Padovában, majd Rómában 
volt egyetemi tanár. Pő munkája: La Societá 
Geograflca Italiana e l'opera sua nel secolo XIX. 
(1914). 

Dallos (Hráé), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dallwitz, Jóhann von, német államférfi, megh. 

Karlsruheban 1919 aug. 6. 
Dalmácia (1. V. köt.), Magyarország egykori 

társországa, közigazgatásilag volt osztrák ko
ronaország, 1918 óta a Szerb-horvát-szlovén ki
rályságba kebelezett ország, Zára és környéke 
kivételével, amelyet a békekötés alapján Olasz

országnak adtak át. Területe 12,732 km2, (1921) 
621,429 lak. (Zára 19,125 lak.) Két kerületre osz
lik : Split (Spalato) és Dubrovnik (Ragusa). 

Dalmad (Dálmad), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dalmady, 1. Győző, költő, megh. 1916. Művei 

az V. kötetben felsoroltakon kívül: Nyáry Pál 
emlékezete (emlékbeszéd, Budapest 1876); Haza
fias versek és Mátyás királyról énekek (u. 0. 
1887); A dalmadi Dalmady család leszármazása 
(u. o. 1888); A régi királyok (hazafias versek, 
kiadta a Honszeretet Egyesület, u. o. 1921); 
D. költeményei 1856—1914 (kiadta a Kisfaludy-
Társaság, D. életrajzával, u. o. 1922). D. újabbkori 
líránk egyik jelentős képviselője volt. Amit mond, 
egyszerűen, szívhezszólóan mondja, finoman meg
formált s mégis frissen pergő sorokban. Ahhoz 
az iskolához tartozik, melynek főelve az eszmő-
nyiség, de a való életből törekedve a szép és esz
ményi felé. Foglalkozott közigazgatási kérdések
kel is. Hagyatéka három kötet vers és három 
kötet próza, kiadásra rendezve. 1867-től tagja volt 
a Kisfaludy-Társaságnak. Több jogi és árvaügyi 
cikket irt szaklapokba, melyekkel az árvaszékek 
állásának kialakulását lényegesen elősegítette, 
továbbá szépirodalmi cikkeket, korrajzokat, be
szédeket. Halála után Budapest székesfőváros 
utcát nevezett el róla. Pest vm. 1921. székházát 
Horvaitól készített emléktáblával jelölte meg a 
költó bronzba öntött képével annak emlékezetére, 
hogy «a szabadság és szerelem költője s az árvák 
atyja negyven évig lakott a vármegye székházá
ban s egész életében a hazafiság és emberség har
cosa volt». A vármegyeházban levő képén kívül 
van még a költőnek Munkácsy Mihálytól festett 
képe, mely az Orsz. Magyar Szépművészeti Mú
zeum Magyar Történelmi Képcsarnokában van. 
Síremlékét Horvai János készítette. V. ö. Széchy 
Károly, D. (az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadvá
nyai, Kolozsvár 1890); Bereczky Imre, D. élete 
és költészete (Trencsén 1903); A Kisfaludy -
Tarsaság Évlapjai 1916—17: Beöthy Zsolt búcsúz
tató beszéde; 1917—18 D. emlékezete Sajó Sán
dortól; írói hagyatéka (Irodalomtörténet 1919); 
Szakirodalmi hagyatéka (Pest vrnegye Hivatalos 
Lapja, 1905,1906,1919); ugyanez a Jogtudományi 
Közlönyben (1919). D.-t huszonkét nyelvre fordí
tották különféle gyűjteményekben és lapokban. 
V. ö. Irodalomtörténet 1924. évf. és 1926.1. fűz. 

2. D. Ödön, mérnök, D. Győző fia, 1919. a 
magy.kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség vasúti 
osztályának főnöke lett, 1920. miniszteri tanácsos, 
1926. a hatóság főnöke. Műszaki irodalmi mun
kásságán kívül irodalomtörténeti cikkei jelentek 
meg a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyó
iratában, az Irodalomtörténetben. Család-törté
neti munkája: A dömsödi Hajós család (Buda
pest 1900). ujabb műszaki munkája: A vasúti 
biztosító-berendezések fejlődése Magyarorszá
gon 1904-19. (1919). 

3. D. Zoltán, orvos, nem fia, hanem unoka
öccse Győzőnek. 1911-bén egyet, magántanárrá 
habilitálták. 

*Dalman, Gustav, német prot. teológus, szül. 
Nieskyben 1855 jún. 9. Lipcsében 1895. egyetemi 
tanár lett, 1917. Greifswaldba ment át és 1923-ig 
működött. Müvei: Aramáisch-neuhebráisches 
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Wörterbuch (1897—1901); Worte Jesu (1898); 
Petra und seine Felsheiligtümer (1908); Orte und 
Wege Jesu (1919) 

Dalnok (Dalnic), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Dalnoki Béni, operaénekes, megh. 1914 jan. 29. 
Dalsland (Dal), Elsborg svéd lánhez tartozó 

vidék, 4135 km3, kb. 70,000 lak. 
Dalton, 1. D- in Furness, angol város Lan-

cashireben, (1921) 12,302 lak. — 2. D., város 
Georgia északamerikai államban, (1920) 5222 lak. 

Dalton, Hermann, német prot. teológus, megh. 
Charlottenburgban 1913 máj. 7. 

Dályok (Zmajovac), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Damak, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 374 lak. 
Daman (Damao), indiai portugál terület, 440 

kmJ, kb. 32,000 lak. Fővárosa D., (ísss) 7000 lak. 
Damanhúr, dél-egyiptomi város, (1917) 47,867 

lak. 
Damao, 1. Daman. (XX. k.) 
Damása (Dornasinec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Damaschke, Adolf, német nemzetgazda; Die 

Bodenreform c. müve 1923-ig 136 kiadásban jelent 
meg. Újabb műve: Aus meinem Lében (1924). 

Damaszkus, 1. a Népszövetségtől 1922. francia 
kormányzat alá rendelt szíriai államszövetség 
egyik állama, ter. 45,000 km2, (1921) 594,322 
lak.; magában foglalja a régi D. és Hama tö
rök szandzsákokat. — 2. D., az állam fővárosa, 
250,000 lak. A világháború kezdetén török fő
hadiszállás volt Limán v. Sanders parancsnoksága 
alatt. 1918 okt. Lord Allenby egyiptomi ós Feizal 
ernir arab esapatjai foglalták el. 1919-ben a Nép
szövetség megbízása folytán francia mandatáriá-
tns lett ós Gouraud tábornokot küldték ki fő
biztosnak, azonban Feizal és az arabok francia-
és angolellenes állásfoglalása állandó lázongáso
kat okozott. 1925 őszén a drúzok ós örmények 
felkelése pusztította D.-t. A behatoló felkelők 
a mohammedán lakosság közt vérfürdőt rendez
tek s a lázadás elnyomása Sarrail francia tábor
nok részéről több mint 2000 emberéletbe, a vá
ros egy részének bombázásába és elpusztulásába 
került. 

Damiette, egyiptomi önkormányzatú város, 
(1917) 30,984 lak. 
•Damjanic (ejted: — ics), Dragutin, horvát lirikus, 

szül. 1875 szept. 12. 1898-ban a bírói pályára 
lépett, fokozatosan emelkedve, a zágrábi törvény
szék bírája lett. Legnagyobb hatást kaj-nyelvjárá-
son írt költeménykötete, Kipci i popevke (1909, 
azóta még két kiadás) tett. A Matica Hrvatska 
elnöke. 

Damkó József, szobrász, 1912. Az anya vi
gasza e. terrakotta-művére megkapta a Halmos-
díjat; 1916. Bánat c. márványművóre a Lipót
városi Kaszinó diját (Szépmüv. Múzeum); 1917. 
Szt. Péter apostol nagy márványszobrára az 
Ipolyi-dijat (másodízben); 1923. a Kapisztrán em
lékszoborra a székesfőváros diját; 1925. Paraszt
asszony c. terrakotta-művére a Saxlehner-díjat. 
Ujabb dekoratív munkái: a budapesti József
telefonközpont homlokzatának nagyméretű dom
borművei és két szoborcsoportja; a Tisza-Návay 
emléktábla az országházban (bronz és márvány); 
újabb emlékszobrai: Kapisztrán János Budán; 

Hősök emléke Kiskőrösön, Érden, Hajduszová-
ton, Megyaszón stb.; egyházi szobrai: Szt. Péter 
és Pál, márv. a Piarista-rendház kápolnájában; 
Szt. Antal és Tádé, márv. a zugligeti Angolkis
asszonyok templomában; ezenkívül síremléke
ket, mellszobrokat készített (Csernoch herceg
prímás, Lányi püspök, Stróbl Alajos stb.). 

*Damloup, francia erőd Verdim várövben, 1916 
jún. 2. a németek elfoglalták, de okt. 23. elvesz
tették. 

Damman, Kari, német állatorvos, szakíró, 
megh. Badenban 1914 jún. 1. 

Dámóc, kisk. Zemplén vm., (1920) 728 lak. 
Damonya, kisk. Sopron vm., (1920) 316 lak. 
Dampremy, belga város, (1922) 13,308 lak. 

*Dampt (ejtsd: danp), Jean, francia szobrász és 
iparművész, szül. Venareyben (Cöte-d'Or dép.) 
1854 jan. 2. Diana és Akteon szoborcsoportja 
1877. nagy feltűnést keltett, később különösen 
arany ós ezüst kisplasztikái munkái tették nép
szerűvé. 

*Damrosch, Walter Joliannes, amerikai zene
szerző, szül. Boroszlóban 1862 jan. 30., de Ameri
kában nevelkedett. 1896-ban operatársulatot ala
pított "Wagner kultiválására, majd a newyorki 
szimfonikusok vezetője lett. Operái: The scar-
let letter (1894); Cyrano (1913). Azonkívül kísérő
zenét írt Buripides Medeájához, az Iphigeniához 
(1915) és Sophokles Elektrájához (1917). 

Dán Leó, zenelrói nevén D'Amant Leó (1. V. 
köt.), irt operetteket: A szevillai fodrász; A 
máltai lovag ; Tótlegény Amerikában; Nászéj. 
A szűesmesterek orsz. szövetségének elnöke, a 
fővárosi kereskedők egyesületének társelnöke. 

Danapur (Dinapur), brit-indiai város, (I92i> 
30,877 lak. 

Danbury, város Connecticut északamerikai 
államban, (1920) 18,943 lak. 

*Danby(ejtsd: aénbi), Frank, SvXi&Frankau angol 
írónő álneve, szül. 1884 júl. 30. Zola realizmusára 
emlékeztető regényeket írt, különösen a zsidók éle
téből. Főbb művei: Pigs in clover (1903); The 
Sphinx's lawyer (1906); The heart of a elüld 
(1908); tanulmányai közül említendő: Bighteenth 
century coloured prints (1901). 

Danckelman, Alexander (flexa. Alexius), báró, 
német geográfus és meteorológus, megh. Schwe-
rinben 1919 dee. 30. 

D'Ancona, Alessandro, olasz irodalomtörténet
író, megh. Firenzében 1914 nov. 6. 

Dancsfalva (Donceni), Arad vm. (Tr. B.) 
Dancsháza, kisk. Bihar vm., (1920) 542 lak. 

*Dandl, Ottó von, bajor államférfi, szül. Strau-
bingban 1868 máj. 13. Előbb a bajor igazságügy-
minisztérinmban szolgált, majd a rógensherceg 
titkos irodájában, azután III. Lajos király polgári 
kabinetfőnöke lett; 1917. Hertling utódjaként 
bajor miniszterelnök volt, 1918 nov.-ben lemon
dott és később pénzügyigazgató lett. 

•Dane (ejtsd: dén), Clemence, angol írónő, igazi 
nevén Winifred Ashton, Drezdában és Genfben 
festeni tanult, majd néhány évig színésznő volt, 
amikor megírta Legend c. regényét (1920), amely 
csak dialógusokban van írva és amelyben a drámai 
hármas egység szabályai szigorúan meg vannak 
tartva. 
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*Da,nev,Sztoján, bolgár politikus,1911 márc.-ban 
rövid ideig ismét miniszterelnök volt, ugyanaz 
«v szept.-ében a szobranje elnöke lett; 1913 júl. 
14. megint kormányt alakított, de csak pár napig 
tartotta magát. A világháborúban az entente 
pártján volt, az összeomlás után pénzügyminisz
ter lett, 1919 máj.-ban hadügyminiszter, majd 
1919 okt.-tól 1921-ig ismét pénzügyminiszter. 

Dánfalva (Dánesti-Chiorului), Szatmár vm. 
<Tr. R.) 

*Dangeard (ejtsd: danzsár), Pierre Augustin Glé-
ment, francia botanikus, szül. Ségrieben (Sarthe) 
1862 nov. 23. Művei főként a magasabbrendű 
gombák szexualitásával foglalkoznak. 

Dani, 1. Balázs (gyarmatai és magyarcsékei), 
altábornagy, szül. Budapesten 1864 nov. 30. A 
bécsújhelyi katonai akadémiát végezte. A világ
háború kitörésekor vezérőrnagy volt, dandárá-
val résztvett a lembergi csatában, majd Szurmay 
oldalán a Kárpátokat védte; 1915 őszén az Előre 
honvédhadosztály vezetését vette át mint al
tábornagy ; 1916. Erdélyben harcolt; 1918. ő és 
D. Béla gyarmatai előnevük mellé a magyar
csékei előnevet kapták. Súlyosan megbeteged
vén, felgyógyulása után a honvédelmi minisz
tériumba osztották be. Megkapta a Mária Terézia
rend lovagkeresztjét. 1927-ben a kormányzó ki
nevezte a felsőház tagjává. 

*2. D. Béla, altábornagy, szül. Budapesten 
1869., rnegh. u. o. 1921 márc. 21. D. Balázs 
testvére. A világháborúban a budapesti hadtest, 
majd a II. hadsereg vezérkari főnöke volt, azután 
egy hegyi dandárt vezetett Görznél. A proletár
diktatúra alatt letartóztatták. 1920-ban altábor
nagy lett. 

Dánia (1. V. köt.), az 1920. hozzácsatolt Északi-
Sehleswig, közigazgatási néven Dél-Jütland (Sön-
drejydland) területével együtt 43,017 km3, (1921) 
3.267,831 lak. 

Felosztása T ™ | e t Lakosság 

'Kopenhága város és Frederiksberg 81 666,159 
Szigeti kerületek 13,289 1.103,193 
Jütland (Norrejydland) 26,664 1.334,857 
Dél-Jütland (Söndrejydland) 3,983 163,622 

Összesen 43,017 3.267,831 

Hozzátartoznak a Faröer-szigetek, 1399 km3, 
(192D 21,352 lak., valamint Grönland 88,100 km3 

jégmentes lakott területen, (1921) 13,459 lak., ligy 
hogy az egész lakott dán államterület 132,500 
km», (1924) 3.422,000 lak. 

Vasútja volt 1924-ben 4968 km., táviróvonal 
4166 km., 938 hivatallal; dróttalan parti állo
más 17; telefonállomás 305; postahivatal 1358. 
Iskolái: az egyetem, műegyetem, művészaka
démia, állatorvosi és mezőgazdasági főiskola, 21 
tanítóképző, 250 technikai, 90 kereskedelmi, 21 
kertészeti iskola, 4509 népiskola. 

Története. 1912 máj.-ban X. Keresztély lépett 
trónra, atyja, VIII. Frigyes halála után. A Zahle-
kormányt követő Berntsen-kormány alatt egy-
ideig elültek a pártviszályok, de 1912 őszén ismét 
válság tört ki. Az új, erősen demokratikus vá
lasztójogi javaslatot az alsóház, folketing, majd
nem egyhangúlag elfogadta, de a konzervativ 
landsting elvétette, 1913 tavaszán pedig ki

mondta, hogy az ismét előterjesztett javaslatot 
nem tárgyalja. Ez parlamenti válságot idézett 
eló. A király koalíciós kormányt akart alakíttatni, 
de a szocialisták vonakodtak együttműködni. 
Csak 1913 jún.-ban sikerült Zahlenak a szocialis
ták támogatásának megszerzésével egy polgári 
radikális kormány alakítása. De Zahle sem bírta 
a választójogi törvényt elfogadtatni, mire 1914. 
feloszlatta a landstingot. Az új választáson a 
kormány vereséget szenvedett. A kitört világ
háború azonban, amelyben Dánia semlegességi 
nyilatkozatot tett, megegyezésre bírta a párto
kat s 1915. elfogadták a módosított demokratikus 
választójogi javaslatot. A világháború okozta 
helyzet vitte rá Dániát, hogy Norvégiával és 
Svédországgal a skandináv országok gazdasági 
érdekeinek és semlegességének védelmére meg
egyezésre lépjen. A háborús helyzet okozta, hogy 
D. kénytelen volt r1916. elfogadni az Észak
amerikai Egyesült-Államok ajánlatát s 25 millió 
dollárért eladta nyugatindiai szigetbirtokát; e 
kérdésben népszavazás döntött erős ellenzékkel, 
mert 283,000 szavazattal szemben 157,000-en 
szavaztak az eladás ellen. 1918 tavaszán az ellen
zék magatartása miatt ismét feloszlatták a fol-
ketingot, de az új választás még sem adott több
séget az ellenzéknek. 1918 dec. 1. Izland egészen 
önálló lett és csupán perszonál-unióba lépett 
D.-val. Németország összeomlása 1918. felszínre 
vetette Schlesuig ügyét. A békekötés alapján 
az entente népszavazást rendelt el Schleswig 
dánlakta kerületeiben. 1920-ban az első zónában 
kétharmad többség szavazott D. javára, a máso
dik zónában azonban a nagy többség Német
ország mellett döntött. Észak-Schleswig egy ré
sze 3983 km3 területtel e szavazás alapján D. 
birtokába jutott. Ez a szavazás nagy elkesere
dést keltett az ellenzéken s belső válságot oko
zott. Zahle miniszterelnök az 1920 ápr. 26. vá
lasztás következtében megbukott; máj. 4. a ki
rály Neergard elnöklete alatt mérsékelt liberális 
kormányt nevezett ki. Az 1924-iki választások 
következtében Stauning szocialista alakított kor
mányt. Ennek első javaslata volt a hadsereg tel
jes leszerelése és az általános védkötelezettség 
megszüntetése. Ezt azonban teljes mértékben 
nem hajthatták végre. 

Dániel Gábor báró, idősb, főrendiházi tag, 
megh. 1915 febr. 6. 

Dániel Ernő báró, volt kereskedelemügyi mi
niszter, megh. Balatonfüreden 1923 júl. 23. 

Dánielné-Lengyel Laura, írónő (1. V. k.), szül. 
1877 márc. 1. 1916 óta a Budapesti Hirlap szin-
házi és irodalmi kritikusa. Kritikusi működésé
vel kapcsolatban főként esztétikai tanulmányok
kal foglalkozik. Újabban rátért a drámaírásra 
is. Két darabja került színre: A császár anyja 
(1922, Magyar Szinház) és Tűzhalál (1923, Nem
zeti Színház). Újabb regényeiben és elbeszélé
seiben a jelen életből vett tárgyakkal foglalko
zik s kivált a női lélek rajzával tűnik ki. Újabb 
munkái:, Edit (regény, 1914); Az adlersfeldi 
szent Ágnes (regény, 1921); Beatrix (1921); 
Medici Lőrincné a Hattyú-utcában (regény, 
1923); Rolandné (regény, 1924); Bánk Judit 
(regény, 1925). D. tevékeny munkása az ifjúsági 
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irodalomnak is, eddig körülbelül 20 kötet ifjúsági 
könyve (regény, elbeszélés, színdarab) jelent meg. 
•Daniels (ejtsd: aénieisz), Josephus, amerikai 

politikus, szül. Washingtonban 1862 máj. 18. 
Egyetemi tanulmányai elvégzése után több lapot 
szerkesztett. A politikában a demokrata párthoz 
tartozott s 1913. Wilson alatt tengerészeti állam
titkár volt 1921-ig. Müvei: The navy and the 
nation (1919); Our navy at war (1922). 

Dani elsőn, Johan Richárd, finn történetíró 
újabb munkája: La question des iles d'Aland 
1914—1920 (1921). 

Danilo, Petrovic Njegos, volt montenegrói 
trónörökös, atyja halála utón 1921 márc. 1. király
nak jelentette ki magát, hogy jogát az egyesült 
Szerb-horvát-szlovén királysággal szemben fenn
tartsa, de márc. 7. lemondott unokaöccse Mihály 
javára, aki Montenegró bekebelezése óta Olasz
országban él. 

Oanio (állat), 1. Zebramárna. (XIX. k.) 
Dán irodalom (1. V. köt.). Hermann Bang halála 

óta (1912) három nagy regényíró körül csoportosul
tak az újabb irodalom képviselői: Garl Gjellerup, 
Eenrik Pontoppidan és Johannes V. Jensen 
köré. Gjellerup regényei nehéz gondolatoktól ter
hesek. Az exotikus (antik, gót, indiai) inilieube he
lyezett problémák a miszticizmus f áiyolába bur
kolóznak. Pontoppidan szintén problémaköltő, 
de ó a maga korának társadalmát rajzolja szinte 
páratlan erővel és hatalmas lélekismerettel (A halál 
országa). Jensen a legszélesebb koncepciójú mű
vész, aki nagy regényciklusában, A hosszú út 
c-ben (1909—1921) merészröptü képzelőerejét 
párosítva nagy néplélektani és fejlődéstörténeti 
tudásával az árja faj életét írja meg az ősidők
től mostanáig. Gjellerup és Pontoppidan 1917. 
Nobel-díjat nyertek. Mellettük elsősorban két 
•elbeszélő válik ki : a regényeiben is lírikus 
Sophus Michaélis (Az örök álom) és a nagyfantá
ziájú 0. Rung. Nagy népszerűségnek örvendenek 
még (az V. köt.-ben említetteken kívül) az exta-
tikus Karaid Kiddé; Wilhelm Andersen Nexö, 
aki erős realizmusával a szocialista tanok hir
detője (A hódító Pelle); a háború alatt nálunk is 
megfordult magyarbarát Aage Madelung; Karin 
Michaélis, A veszedelmes életkor írója, aki Ba
lázs Bélával írt regényt, Thorkild Gravlund, a 
jyllandi Jákob Knudsen, Knud> Hjortö, Johan
nes Buchhóltz és mások. Legújabban a falu, a 
parasztság egyszerű életéhez fordul egy irodalmi 
irány, amelynek főképviselői Thomas Ölesen 
Lökké, Thöger Larsen és Harry Söiberg. 

A lírában Viggo Stuckenberg óta Olaf Hansen, 
Axel Juel, Edvard Söderberg, L. G. Nielsen, 
Kai Hoffmann, a legfiatalabbak közül Hans 
Sartvig Seedorf, Harald Bergstedt, Emil 
Bönnelycke, Tom Kristensen, Ottó Gelsted, 
Frederik Nygaard és Jörgen Bukdahl a leg
jobb nevek. Hozzájuk csatlakozik még négy dán 
nyelven író izlandi lirikus: Jónás Gudlaugsson, 
Gunnar Gunnarsson, Jóhann Sigurjónsson és 
Gudmundur Kantban. A két utóbbi, a szintén iz
landi vígjátékíróval, Jon Magnússon-nal együtt, 
ma Dánia legjelentősebb drámaírója. 

A tudományos irodalomból említendők: az 
.areheológus Sovhus Mutter, Ludvig Wimmer, 

a folklorista H. F. Feilberg, a már említett 
Th. Gravlund, E. F. Kristensen és Axel Olrik, 
a nyelvész K- Nyrop, Ottó Jespersen, a kultur-
historikus Troeű Fr. Lund és az irodalomtör
ténész Wilhelm Andersen és Valdemar Vedel. 
V. ö. H. Ahlmann, Det danske Parnas (1900— 
1920); Dáhl-Engelstoft, Biograflsk Lexicon 
(1918—1925); V. Andersen, Illustreret dansk 
literaturhistorie (1925); Kjeid Elfelt, Den iykke-
lige ITugt (Essays om moderné Digtere, 1925). 

Dank (Bancu), Kolozs vm. (Tr. E.) 
•Dankl Viktor báró, cs. és kir. osztr.-magy. 

vezérezredes, szül. Udinéban 1854 szept. 18.1903. 
tábornok, 1907. altábornagy és hadosztálypa
rancsnok, 1912. lovassági tábornok és a 14. had
test, valamint Tirol és Vorarlberg honvédelmi 
parancsnoka lett. Az 1914—18. világháborúban 
az 1. osztrák-magyar hadsereget vezette. Ő aratta 
az első győzelmet az oroszokon az 1914 aug. 23— 
25. kraszniki csatában. Az osztrák-magyar haderők 
visszavonulása után hadseregével együtt Lengyel
ország Ny.-i részébe küldték, ahol a középponti 
hatalmaknak összes támadó hadjárataiban helyt 
állott hadserege élén. Az olasz hadüzenet után 
az olasz hadszíntérre rendelték, ahol Tirol és Vo
rarlberg honvédelmi parancsnoka és a 11. osztrák
magyar hadsereg vezére lett. 1916-ban vezérez
redessé lépett elő. 1917-ben megkapta a katonai 
Mária Terézia-rend középkeresztjét és a bárósá
got. Nemsokára azonban felmentették állásától 
ós Bécsbe az összes gárdák élére állították. 

Dankov (Donkov), város Ejazan orosz kor
mányzóságban, 12,000 lak. 

D'Annunzio, Gábrielé, Montenevoso herceg, 
olasz költő (1. V. k.), 1908. írta La nave c. müvét, 
mely Velence régi történetéről szól és mely
ben Itália jövendő feladatát abban jelöli meg, 
hogy tengeri nagyhatalom legyen : az Adria ki • 
rálynője. Későbbi politikai ténykedése veti előre 
árnyékát e munkájában. 1909-ben jelent meg 
Phaedra e. klasszikus drámája, 1911. a Le Mar-
tyre de St. Sébastien, verses misztérium francia 
versekben, amelyet Parisban mutatott be De
bussy zenéjével. Ekkor jelent meg Forse che sí, 
forse che no c. erőteljes, bár kissé hosszadalmas 
regénye ós Camoni della gesta d'Oltremare c. 
kötete, amely költészetének egyik legértékesebb 
gyöngyszeme. Za pisanella, ou la mórt parfumée 
(1913) c. drámáját, amelyben ragyogó színekkel 
elevenedik meg a középkori Kelet, szintén francia 
nyelven írta és Parisban hozatta színre. Ugyan
ebben az évben játszották Parisban Chévre-
feuille c. társadalmi színmüvét, amely 1914. olasz 
változatában az II ferro címet nyerte. 1913-ban 
jelent meg La Léda senza Cigno c. gyűjteménye. 
A háború kitörésekor elérkezettnek látta az időt, 
hogy nemzete valóra válthassa álmait és hang
zatos hazafias felhívásokkal buzdította hazáját 
a háborúban való részvételre. Ezek a felhívások 
később Per la piú Grandé Itália c. alatt kötetbe 
gyűjtve is megjelentek. 1915 tavaszán hazatért 
Parisból, ahol néhány évig tartózkodott és egyre 
lelkesebben ós buzgóbban izgatott a háborúra 
(quartói beszéd). Amikor Olaszország hadat üzent 
a központi hatalmaknak, az 55 éves költő önként 
vonult be ezredéhez mint tartalékos lovassági 



Dán-Nyugat-India — 128 —• Danzlg 

tiszt, de csakhamar áttétette magát a gyalog
sághoz, hogy a legveszélyesebb helyeken lehes
sen. Becsvágyát azonban ez sem elégítette ki és 
a velencei tengerészeti főhadiszállásra ment, 
ahonnan több veszedelmes tengeri és tenger
alatti expedícióban vett részt. Végül repülőtiszt 
lett és bár félszemét egyik felszállása alkalmá
val elveszítette, másszor meg súlyosan megsebe
sült, fáradhatatlanul törekedett újabb és újabb 
babérokra. 1918 aug.-ban egy repülőosztagot 
vezetett Bécs fölé és röpcédulákat dobált a vá
rosra. A háború alatt 10 költeményt publikált, 
egy La Biscossa o. kötetet, amelyben beszédeit 
foglalta össze és a La beffa di Buceari c. művet 
(1918). A fegyverszünet megkötése után egyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy a szövetségesek nem 
respektálják Olaszország imperialista vágyait, 
ezért az elkeseredett D. szabadcsapatot gyűjtött, 
amellyel önhatalmúlag megszállotta Fiumét és 
környékét és erélyesen szembeszállt a kor
mánnyal, amely visszavonulásra akarta bírni. 
Nagy népszerűsége hatalmassá dagasztotta tá
borát ; nemcsak a katonaság egy része, hanem a 
polgárság i s : írók, tudósok, művészek sereglettek 
köréje. Fiumét szabad államnak deklarálta, hogy 
megmentse Olaszország részére. Az új állam szá
mára nagy gonddal kidolgozott alkotmányt adott, 
amelynek életbelépésére azonban már nem került 
sor. D.-nak 1921 jan.-ban ki kellett vonulnia 
Fiuméből. Ez időtől kezdve a Garda-tó partján 
lévő kastélyában élt és avval a tervvel foglalko
zott, hogy Olaszország minden munkásszervezetét 
egy politikamentes, de nemzeti irányú táborba 
tömörítse. Terve Mussolini fascista organizáció
ján hiúsult meg. 1924-ben azon a nemzeti ünne
pen, amelyen a király Fiumét az egyesült Itália 
testébe kebelezte be, D. hercegi rangot nyert. 
A háború utáni korból legjelentősebb két röp
irata : Itália e morte (1919) és Itália e vita 
(1920). Egyéb művei: Notturno (1921); Per l'Italia 
degli Italiani (1923). Diplomáciai levélváltását, 
amelyet Fiúméból az olasz kormánnyal folyta
tott, egy ú. n. Zöld könyvben adta ki. Művei
nek újabb magyar fordításai: Totó ós egyéb 
elbeszélések (ford. Bállá Ignác, 1910); Pescarai 
novellák (ford. Révész Andor, 1915); Talán 
igen, talán nem (ford. Ballá Ignác, 1918); A 
gyönyör (ford. Maksziányi Dezső, 1919); Cin-
cinnato (ford. Zambra Alajos, 1920); Sziklák 
szüzei (ford. Ballá Ignác, 1921. és Komor 
Zoltán, 1921); Az ártatlan (ford. Honti Rezső, 
1921); Gioconda (ford. EadóAntal, 1922); A halál 
diadala (ford. Lendvai István, 1925). V. ö. 
Borgese, G. D. (1909); Giorgiulo, G. D. (1912); 
Tonelli, La tragedie di G. D. (1914); Groce, La 
litteratura della Nuova Itália (4. köt.); Bruers, 
II «sublimale» nelT opere di G. D. (1915); Donati-
Pelténi, D. e Wagner (1923). 

Dán-Nyugat-India 1916. vétel útján az észak
amerikai Egyesült-Államok tulajdonába került, 
amely 1917 mára 31. vette birtokába és George 
Deweys-szigeteknek nevezte el. 

Dános (Danes), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
*Dános Árpád, közgazdasági író, szül. Buda

pesten 1882 dec. 11. Tanulmányai végeztével 
állami szolgálatba lépett és osztálytanácsosi ran

got ért el. 1918-ban a Ferenc József-egyetemen 
magántanárrá habilitálták. Főbb munkái: Köz
gazdaságtan (1916); Kereskedelmi ismeretek 
(1917); Adópolitika (1917); Magyar ipari köz
igazgatási jog (1918); Valutánk rendezése (1920, 
németül 1921); Diagnózis és recept (1921); A lét
minimum kérdése a nemzeti termelés szempont
jából (1923); A szociális eszmék történetei 1925). 
Számos értekezése jelent meg szakfolyóiratokban 
és napilapokban. 

Dánpataka (Váleni.Solnoc-Dobáca), Szolnok-
Doboka vm. (Tr. R.) 

Dánszentmiklós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vm., (1920) 1958 lak. 

Dante, Alighieri, újabb magyar fordításai: A 
pokol (ford. Babits Mihály, 1912., 3. kiad. 1921); 
A purgatórium (ford. u. a., 1920., 2. kiad. 1921); 
A paradicsom (ford. u. a., 1923); Az új élet (ford. 
Ferenczi Zoltán, 1921); Pokol (ford. Badó An
tal, 1921); D. Monarkiája (ford. Bálanyi György, 
1921); Isteni színjáték, prózában (ford. Kene&y 
Géza, é. n. 1925). 

Danulesd (Dánulesti), Hunyad vármegye. 
(Tr. R.) 

Danvers, város Massachusetts északamerikai 
államban, (1920) 11,108 lak. 

Danville, amerikai városok: 1. D., Illinois 
északamerikai államban, (1920) 33,750 lak. — 
2. D., Virginia államban, (1920) 21,539 lak. 

Dány, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
3057 lak. 

Dányán (Daia, Tarnava micar), Kis-Küküll6 
vm. (Tr. R.) 

Danzig (Danska), szabadállam. Az 1919 jún. 
28.-iversaillesi szerződés a Német birodalomtól el
szakította s a párisi nagyköveti konferencia 1920 
okt. 27. függetlenségét biztosította; a Népszövet
ség tanácsa önállóságát 1920 nov. 15. elismerte. 
Önállóságát Lengyelország nem ismerte el, bár 
vele 1922 jan. 10. óta vámunióban van, söt terüle
tén 1926 jan.-ban lőszerraktárt állított fel. Al
kotmánya (1920 aug. 11.) szerint törvényhozó 
testülete a 4 évre megválasztott 120 tagból álló 
képviselőház (Volkstag) ős 14 tagú szenátus. 
A szenátus a tulajdonkópeni kormányzó-szerv s 
ennek elnöke egyúttal a köztársasági elnök is, 
akinek vétójoga van a Volkstag határozataival 
szemben. A szenátus mellett működő pénzügyi 
tanács a pénzügyi törvényelőkészítő szerv. A füg
getlen bírói bizottság (Riehterwahlausschuss) ne
vezi ki a bírákat. Területe 1952 km8, népessége 
(1925) 3,83,995 volt; a népesség 58-7°/„-a protes
táns. Állami költségvetése szerint bevétele (1925) 
113-7 millió, kiadása 114"9 millió D.-i forint volt. 
D. gazdasági jelentőségét főleg az adja meg, 
hogy kikötője Lengyelország kereskedelmi árúi
nak főlerakodó és szállító helye. Kikötőjébe (1924) 
3312 hajó futott be 1,635.000 tonna árúval, eltá
vozott 3330 hajó 1.648,000 tonna árúval. Hajó
állománya: 48 csavargőzös (77,540 tonna tart.}, 
5 motoros vitorlás 398 tonna tart., 6 tengeri hajó 
1.228,673 tonna tartalommal és 454 hajó, amely
nek több mint fele 100 tonnán felüli szállító hajó. 
Állami címer: vörös mezőben két egymáson 
álló ezüst kereszt, rajtuk arany korona. A zászló' 
vörös, a koronás keresztes címerrel. 
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Története. D. 1772 előtt Lengyelországhoz 
tartozott, amely a párisi békekonferencián az áj 
lengyel állani részére igényelte. A versaillesi 
békeszerződés elválasztotta Németországtól, de 
Lengyelországba sem kebelezte be, hanem mint 
szabad államot a Nemzetek Szövetségének vé
delme és felügyelete alá állította. Miután az 
angolok 1920 febr.-ban megszállották, élére Sir R. 
Tower, majd Haking főbiztos személyében angol 
ember került. Lengyelország azonban nem adta 
fel D. birtokára emelt igényeit és francia támo
gatás mellett elérte azt, hogy a Nemzetek Szö
vetsége az 1920 nov. 9-iki lengyel-danzigi szerző
désben D. külügyeinek intézését Lengyelországra 
ruházta át. D. szabad állam 1921 jún. 22. a szá
razföldi védelem intézésével is Lengyelországot 
bizta meg, miáltal D.-ot a lengyel katonai érde
kek vonalába utalta át, aug. 15. pedig D. vasutait 
adta át Lengyelországnak, mely azokat dec. 1. 
át is vette. V. ö. Askenazy S., D. et la Pologne 
(Paris 1919). 
•Dapsy Gizella, írónő, 1. Nil. (XIV. k.) 
Dara (Dara), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Daraboshegy, kisk. Vas vm., (1920) 280 lak. 
Darány, nagyk. Somogy vmegye, (1920) 1345 

lakossal. 
•Darányi Gyula, orvos, bakteriológus, szül. Buda

pesten 1888 jan. 9. Tanulmányait a budapesti, 
genfi, müncheni, kiéli egyetemeken és a berlini 
Institut f. Infektionskrankheitenben végezte. A 
háború után az állami bakteriológiai intézet fő-
bakteriológusa, a Vöröskereszt-kórház laborató
riumi főorvosa lett. 1924-ben a budapesti egye
temen a szerológia magántanárává habilitálták. 
Főbb imivei: EineReaction der Kolloidlabilitatdes 
Serums (Deutsche med. Woehenschr. 1922); Die 
Anwesenheit von hydrophilen Kolloidén im Triuk-
wasser (u. 0. 1925). Több munkát írt a vérsavó 
kolloidlabilitásáról, valamint számos magyar és 
német szakórtekezést. A genykeltő staphylococ-
cusokról szóló tanulmányai összegyűjtve az Or
vosi Archívumban jelentek meg (1926). 

Darázs (Draz), Baranya vm. (Tr. SzHSz). 
Darázsfala (Trauersdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Darázsi (Drásovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Darbanga (Darbangha), brit-indiai város Bi

har tartományban, (1921) 53,700 lak. 
Darboux, Jean Gaston, francia matematikus, 

megh. Parisban 1917 febr. 23. 
Dárda = Dárda. 
Dárda (Dárda), Baranya vm., (1920) 3091 lak. 

(Tr. SzHSz.) 
Dardanellák (1. V. köt.). A világháborúban 

az angol és francia hajóhad 1914 dec.-ben meg-
kisérlette, hogy a D. átjárásának kierőszakolásá
val Oroszországba juthasson. 1915 mára 18-tól 
1916 jan. 8-ig igen véres harcok színhelyei vol
tak ; az egyesült hajóhad és angol expedíciós had
test támadásait az erődöket védő törökök, német 
tengeralattjárók támogatásával, rendkívüli vitéz
séggel és kitartással verték vissza. A D. a béke
szerződések alapján is Törökország birtokában 
maradtak az áthajózás szabadságának biztosítá
sával ; az erődöket azonban le kellett rombolni. 

Dardzsiling (Darjeeling), brit-indiai, bengáli 
város, (1921) 22,258 lak. 

*Dar-esz-Szalam, előbb német-keletafrikai fő 
kikötőváros, 1919-tól a brit Tanganyika-területen, 
(1921) 25,000 lak. 1916 szept. 4 foglalták el az 
angolok. 

Dar FUT (Dar For), az angol-egyiptomi Szudán 
egyik tartománya, területe 376,000 km3, (1922) 
524,000 lak. 

Dargó (Dargov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Darien, panamai departamento 1923 óta, (1920) 

10,728 lak., területe (Panama departameritóval 
együtt) 26,910 km2. Fővárosa La Pálma. 

*Dario, Búbén, amerikai spanyol író, szül. 
Metapában (Nicaragua) 1867 jan. 18., megh. Nica
raguában 1916 febr. 6. Mint követ működött 
Madridban és Parisban. Költészetére Verlainenek 
és Baudelairenek volt hatása. Verses kötetei: 
übras escogidas (1910, 3 köt.); Canto a la Argen
tína (1916); halála után jelent meg a mai Spanyol
országot ismertető munkája: Espana contempo-
ranea (1918). 

Darkó Jenő, filológus, 1913. az Akadémia 
levelező tagja, 1914-től pedig a debreceni Tisza 
István tud. egyetem nyilv. rendes tanára. Egyik 
megszervezője és elnöke Debrecenben a nép
szerű főiskolai tanfolyamnak. Egyik megalapí
tója és I. o. titkára a Tisza István Tud. Társa
ságnak. Mint a Debreceni Székely Társaság 
elnöke, élénk részt vett a menekültek érdekében 
folytatott propagandában. Az Orsz. Menekültügyi 
Hivatal debreceni kirendeltségének négy éven át 
volt vezetője. Újabb művei: Bölcs Leo taktikájá
nak hitelessége magyar történeti szempontból 
(Akad. 1905). Ugyanezen tárgyról írt értekezése 
németül megjelent az Ungarische Rundschau-
ban (V.). Az ősmagyar hadiszervezet és taktika 
(Debrecen 1916); Sappho (Uránia 1916) és A 
görög tragédia eredetein, o. 1916) c. értekezések; 
A veszprémi apácamonostor alapitóleveiének 
1109-iki másolatáról (Bgyet.Phil. Közlöny 1913); 
Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstra-
tiones (Budapest, Akad. I. k. 1922, II. k. 1923, 
befejező kötet sajtó alatt); Zum Lében des Laoni-
kos Chalkokandyles (Byzant. Zeitschrift 1923); 
Zur Prage der urmagyarischen und urbulgari-
schen Beziehungen (Körösi Csorna Archívum, 
1924); PeczVilmos rendes tag emlékezete (1925); 
Platóntól Plethonig (Budapesti Szemle 1925) és 
több kisebb cikk napilapokban, valamint ismer
tetések és bírálatok a Philologiai Közlönyben. 

Darlac (Dárlos), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Darlaston, angol város Staffordshireben, (1921) 

18,208 lak. 
Darlington, város Durham angol grófságban, 

(1921) 65,866 lak. 
Darmstadt, Hessen szabad állam fővárosa, 

(1925) 87,752 lak. 1920. ápr. a franciák átmenetileg 
megszállották. 

•Darmstádter, Paul, német történetíró, szül. 
Charlottenburgban 1873 okt. 17. Egyetemi ta
nárlett Göttingenben 1907. Müvei: Das Reichs-
gut in der Lombardéi und Piemont 568—1250 
(1895); Befreiung der Leibeigenen in Savoyen, 
der Sehweiz und Lothringen (1897); Das Gross-
herzogtum Frankfurt (1901); Die Vereinigten 
Staaten von Amerika (1909); Geschiehte der Auf-
teilung und Kolonisation Afrikas (1913—21,2 k.). 
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Darnay Kálmán (szentmártoni), újabb munkái 
az őstörténeti tárgyú Gisimák (1913); Tagisir 
(1921); Testörszerelmek (1926), amelyben Kis
fal udy Sándort ós korát rajzolja. 

Darnétal, város Seine-Inférieure francia dép.-
ban, (192D 7762 lak. 

Darnó, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 196 lak. 

Darnya (Dorná), Gömör és Kisbont vmegye. 
<Tr. Cs.-Szl.) 

Daróc (Zdravce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Darrow (ejtsd: derrou), Glarence Seward, ame

rikai kriminálista, szül. Kinsmanban 1857 ápr. 15. 
Egyike Amerika leghíresebb védőügyvédéinek. Fő 
munkája: Crime, its cause and treatment (1922). 
*D'Arsonval, Arséne, francia fiziológus, 1. 

Arsonval. (II. k.) 
Dartford, város Kent angol grófságban, (1921) 

25,952 lak. 
Dartmouth, 1. angol kikötőváros Devon-

shireben, (1921) 7219 lak. — 2. D., város Kanada 
(Új-Skócia) tartományában, (1922) 7899 lak. 

Darton, angol város Yorkshireben, (1921) 11,266 
lakossal. 

Darufalva (Drassburg), Sopron vm. (Tr. A.) 
*Dar-ul-Aman, Afganisztán jövendő fővárosa 

Kabul helyett; 1923. alapították. 
Daruvar = Daruvár. 
Daruvár (Daruvar), Krassó-Szörény vm., (1920) 

1486 lak. (Tr. R.) 
Daruváry, 1. Alajos, a Kúria nyűg. másod

elnöke, megh. Budapesten 1912 ápr. 23. 
2. D. Géza, kabinetirodai osztályfőnök volt 

Ferenc József haláláig, aki 1912. titkos tanácsosi 
méltósággal tüntette ki. 1922 máj.-ban igazság
ügyminiszter lett, 1922 dec.—1924 okt. külügy
miniszter volt. 

Darva (Kolodne), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Darvas, nagyk. Bihar vm., (1920) 1268 lak. 

*Darvas Lili, drámai színésznő, szül. Buda
pesten 1902. Hat gimnáziumi osztály elvégzése 
után Góth Sándor magánnövendéke lett. Első 
szerepe 1920. a Budai Színkörben Júlia volt, 
azután a Magyar Színházhoz szerződtették, 1924. 
a Vígszínház, 1925. a bécsi Josefstádter Theater 
tagja lett. 1926-ban Reinhardt társulatával Ber
linben, majd Bécsben lépett föl. 1926 jún. nőül 
ment Molnár Ferenc íróhoz. Nagy tehetsége álta
lános elismerésre tett szert. Főbb szerepei voltak: 
Mária királyné Szomory II. Lajosában; A Sasfiók; 
Molnár Égi ós földi szerelem, Vörös malom ós 
Üvegcipő c. darabjaiban; Osip Dümov Nju-ja; 
németül Molnár Riviérájában és Maugham 
Vietoriája. 

*Darvassy István, vitéz, festő, szül. Hódmező
vásárhelyen 1890. Tanulmányait a Képzőművé
szeti Főiskolán és a Kecskeméti Müvésztelepen 
végezte, külföldi tanulmányutak után végig-
küzdötte a világháborút (1923. vitézzé avatták), 
1917. megfestette Badenban IV. Károly király, 
utóbb a királyi család több tagjának arcképét. 
1926-ban gyűjteményes kiállításban mutatta be 
Budapesten képeit, nagyobbára alföldi tájakat, 
magyar típusokat. 

Darwen, angol város Lancashireben, (1921) 
37,906 lak. 

Darwin, 1. Francis, angol botanikus, megh. 
Cambridgeben 1925 szept. 20. 

2. D., George Howard, angol asztronómus, 
megh. Cambridgeben 1912 dec. 7. 

*Das, Chitta Ranzan, keletindiai nemzetiségi 
vezórfórfiú, szül. Kalkuttában 1870 nov. 5., megh. 
Dardzsilingban 1925 jún. 16. Ügyvéd volt; 1921. 
és 1922. a hindu nemzeti kongresszus elnöke lett; 
az önkéntes csapatok alakítására közzétett felhí
vása miatt félévi börtönbüntetést szenvedett. Ez
után Ghandi követőivel szemben az önálló Sva-
raj-pártot alapította meg azzal a céllal, hogy a par
lamentben obstrukciót rendezzen a horne-rale ér
dekében és ezáltal Ghandi híveinek bojkottját is 
leszerelje. 1924-ben Kalkutta polgármesterének 
választották. Fontos munkái: India for Indians 
(1918); Speehes (1918); The way to Svaraj (1923). 

*Dasio, Maximilián, német festő, szül. Mün
chenben 1865 febr. 28. Főképen dekoratív festé
szettel és illusztrálással foglalkozott; számos réz
karca ismeretes. 

*Dastre, Albert Jules Franck,francia fiziológus, 
szili. Parisban 1844 nov. 7., megh. u. o. 1917 
okt. 22.1901-ben az Académle des sciences tagja 
lett. Több jelentős munkát írt, különösen a vazo-
mótorokról: Recherches expórimentales sur le 
systeme nerveux vaso-moteur, stb. 

Dasztifalu, kisk. Sopron vm., (1920) 540 lak. 
Daszynski Ignác, lengyel államférfi, 1918. 

az ideiglenes lengyel népkormányban külügy
miniszter lett, de Pilsudski diktátorsága alatt 
hasztalan igyekezett kormányt alakítani. 1920 
júl.-ban a Vitos-kormányban alelnök lett, de 1921 
jan. 6. lemondott. 

Datk (Dopca), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
*Dato, Eduarao, spanyol államférfi, szül. Co-

runában 1856 aug. 16., meggyilkolták Madrid
ban 1921 márc. 8. Ismételten volt miniszter, 1907. 
madridi polgármester lett, 1913 okt.-től 1915 
dec.-ig, majd ismét ez év júniusától 1917 okt.-ig 
miniszterelnök; 1918. külügyminiszter, 1920 máj.-
ban ismét miniszterelnök. A világháború alatt 
Spanyolország semlegességének fő tényezője volt. 

Datteln, gyárváros Vesztfáliában, (1919) 20,002 
lakossal. 

*Daűbler, Theodor, német író, szül. Triestben 
1876 aug. 17. Az expresszionizmus fő képviselője. 
Nagy feltűnést keltett Nordlicht c. eposza (1910), 
a világ keletkezésének mélységesen vallásos, 
gondolatgazdag és költői elképzelése. Lírai gyűj
teményei: Der sternhelle Weg (1915); Hesperien 
(szimfóniák, 1915); Hymne an Italien (1916); 
Das Sternenkind (1916); Die Treppe zum Nord
licht (1920). Gyakran homályos és nehezen ért
hető, de mindenütt mély, komoly és frissen erő
teljes. A többi művészetekhez való viszonyát 
Der neue Sfcandpunkt (1916) és Lucidarium in 
arte musicae des Ricciotto Canudo aus Gioja deli 
Colle (1917) c. müveiben rajzolja meg. Görög
országi benyomásairól Der heilige Berg Athos 
(1923) és Sparta (1923) c. munkái szólnak. V. ö. 
C. Schmidt, Th.D.-s Nordlicht (1916); E. Buseh-
beck, Die Sendung Th. D.-s (1920). 

Daudet (ejtsd: dódé), 1. AlpJionse, francia író, 
műveinek újabb magyar fordításai: Mű vészházas
ságok (ford. Elek Artúr, 1907); A nábob (ford. 
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Fái J. Béla, 1909); Sappho (színmű, .Befoí Adolffal, 
ford. Ábrányi Emil, 1912); A halhatatlan (ford. 
Tóth Béla 1912, majd 1916); Sappho (regény, ford. 
Kéri Pál, 1917); Ifjabb Promont és idősb Risler 
(ford. Király György, 1919); A kis izé (ford. 
Gsetényi Erzsi, 1920); Egy gyermek története 
(ford. u. a., 1920); Három csöndes mise (1920); 
Tartarin az Alpokon (ford. Laczkó Géza, 1920); 
Ifjabb Fromont és idősb Risler (ford. Wildner 
Ödön, 1921); Vidéki dráma (1921); Jack (ford. 
Szini Gyula, 1921); Levelek a malomból (ford. 
Fábry Rezső, 1922). 
*2. D., Ernest, francia író, megh. Petites-Dalles

tan (Seine-Inférieure) 1921 aug. 20. Újabb müvei: 
Nouyeaux récits des temps révolutionnaires 
(1910); Tragédies et comédies de l'histoire (1912); 
La poliee politique (1912); Un drame d'amour 
a la cour de Suéde (1913); Madame Royale, Allé 
de Louis XVI et de Marie-Antoinette (1913); 
Bismarck (1916); Guillaume II et Francois Joseph 
(1917); Les auteurs de la gnerre et leurs complices 
(1918); La mission du duc de Saint-Vallier; 
Soixante annies du régne des Romanoff (1919); 
La mission du báron de Courcel (1919). Az V. 
kötetben felsoroltakon kívül magyarul megje
lentek : A gyónás titka (ford. Hohenauer Ignác, 
1886); De Circé kisasszony (ford. Isaák Márta, 
1904, újabban 1919); A szerelem mártírjai (ford. 
Mreky Alfonz, 1908); Az élet sodrában (ford. 
Bada István, 1912). 

3. D-, Léon, francia író, a világháború alatt 
Caillaux, Malvy, Briand ós Painlevó ellen küz
dött, 1919—24. jobboldali radikális képviselője 
volt egy párisi kerületnek. A Goncourt-akadómia 
tagja és főszerkesztője a szélsőséges nacionalista 
Action Francaise e. lapnak. Ujabb szépirodalmi 
müvei: Le partage de l'enfant (1905); Les pri-
niaises (1906); L'Hérédo (1907); La lutte, román 
d'une gnérison (1907); Un sauvetage (1907); Le 
bonheur d'étre riche (1910); La mésentente (1911); 
Ceux qui montent (1912); Le lit de Procuste 
(1912). Souvenirs (1914); Le monde des images 
{1919); Le stupidé 19. siécle (1922); Le voyage 
de Shakespeare (u. a.); Sylla et son destin 
(u. a.). 
•Dauguet (ejtsd: dogé), Marié, francia költőnő, 

szül. 1860. A természet ölén nevelkedett Rousseau 
elvei szerint. Őszinte szív és megkapó természet
szeretet jellemzik líráját. Főbb kötetei: A travers 
levoile; Les paroles du vént; Par l'amour. 
*Daumet (ejtsd: dómé), Pierre Jérome Honoré, 

francia építész, szül. Parisban 1826 okt. 23., megh. 
n. o. 1911 dec. 15. 1885-ben a l'Académie des 
banx árts tagja lett. Restaurálta a st. germain-
en-laye-i és rekonstruálta a chantillyi kastélyt. 
*Dáumig, Ernst, német szocialista, majd kom

munista politikus, szül. Merseburgban 1866 nov. 
25., megh. Berlinben 1922 júl. 5. Tizenegy évig 
szolgált a francia idegen-légióban, 1901. szocia
lista lapszerkesztő volt. 1918 nov. 9. mint a füg
getlen szocialista párt elnöke belépett a porosz 
hadügyminisztériumba a a berlini munkás- és 
katonatanács végrehajtó tanácsának tagja lett; 
1920. birodalmi gyűlési képviselőnek választot
ták és csatlakozott a kommunista párthoz. Több 
politikai röpiratot í r t 

Dauthendey, Maximilián, német költő, megh. 
Maluneban (Jáva-szigetén) 1918 szept. 4. Müvei
ben eleinte a klasszikus formahagyományhoz 
igazodott, azután érintkezésbe került a natu
ralizmussal, egy ideig a Stefan George (Blatter 
für die Kunst) köréhez tartozott, hogy végül egy 
minden iránytól független impresszionizmust kép
viseljen. Legtisztábban a líráiban (Ultraviolett ; 
Die sehwarze Sonne; Reliquien; Die ewige Hoch-
zeit; Der brennende Kalender; In sich versun-
kene Lieder, 1908; Die geflügelte Erde, 1908; 
Lusamgártlein, 1909), a legszínesebben, olykor 
exotikus gazdagsággal elbeszélő és leíró prózái
ban (Lingam, 1909; Die acht Gesichter am Bíwa-
see, 1911; Das Marchenbriefbuch, 1921) jelent
kezik ez az impreszionizmus. Drámáiban (Drache 
Grauli; Die Spielereien einer Kaiserin) a kelet
ázsiai mesevilág elevenedik meg. Összegyűjtött 
művei 1925. jelentek meg (5 kötet). Magyarul 
megjelentek: Kacagni, meghalni (szinmü, ford. 
Erdőst Dezső, 1912); A Biva-tó nyolc orcája 
(ford. Belle Pál, ó. n., 1924). 

*i>sivaiiiea (üiat), a Galandférgek (Cestoda) 
egyik neme. Az idetartozó fajok kicsinyek vagy 
közepes nagyságúak. A tyúk-félék vékonybelé
ben élősködnek. Legismertebb faj a D, tetragona 
Mol., mely hazánkban több ízben a fiatal tyúkok 
járványos elhullását okozta; hossza 12—90 mm., 
de kivételesen 200 mm. hosszúra is megnő; szé
lessége 1-5—3 mm.; köztes gazdája valószínűleg 
a házi légy. 

Davenport, város Iowa ószakamerikai állam
ban, (1920) 56,727 lak. 

•Davenport, Charles Benedikt, amerikai bioló
gus, szül. Stamfordban (Connecticut) 1866 jun. 1. 
A brooklyni tengeri biológiai állomás igazgatója 
lett 1898. Főbb müvei: Experimentál morphology 
(1897, 1899, 2 r.); Statistical methods in biolog. 
variation (1899); HeredityinrelationtoEugenics 
(1911). 

Da Verona, Guido,olasz író, 1. V'rona. (XIX.k.) 
•Dávid, 1. Antal, asszirológus, szül. Budapesten 

1890 jún. 29. A hittudományi ós bölcsészetet a 
budapesti egyetemen végezte. 1921-ben székes
fővárosi főkönyvtáros, 1923. egyetemi magán
tanár lett. Önállóan megjelent müve; Bábel és 
Asszír, I. Történet (Budapest 1925). Értekezései 
főként a párisi Revue d'Assyriologie-ban jelen
tek meg. 

2. D. István, nyűg. főgimnáziumi tanár. Az 
V. köt.-ben említett müvein kívül írt szótárt 
Vergilius Aeneiséhez és Xenophon Memorabiliái-
hoz Fodor Gyulával. Kiadta Livius egy részét 
és Cicero 13 beszédét. Ovidius Metamorphosesé-
ből és Pástijából való szemelvényekhez magya
rázatokat í r t ; továbbá: Ungarische Grammatik 
auf syntoctischer Grundlage, 2 részben. 

3. D. Lajos(pákéi), matematikus, 1916.abuda-
pesti egyetemen magántanár, 1919. a polgári-
iskolai tanárképző-főiskola tanára, 1925. a deb
receni egyetemen a matematika előadója lett. 
Újabb müvei: Az elliptikus modulfüggvény új 
elmélete (M. T. Akad. 1915); A két Bolyai élete és 
munkássága (Budapest 1923). Több függvénytani 
dolgozata jelent meg magyar és külföldi szak
folyóiratokban. 

5* 
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•Dávid, 1. Eduárd, német szocialista politikus 
és nemzetgazdász, 1918. a német külügyminisz
tériumban államtitkár lett; 1919. a nemzetgyű
lésbe választották, amelynek egyideig elnöke is 
volt, 1920. birodalmi gyűlési képviselő lett; 1919 
jún,-tól 1920 máre. 27-ig birodalmi belügyminisz
ter volt, 1923. Darmstadtba a birodalom képvi
selőjének küldték. Újabb műve: Die Sozial-
demokratie im Weltkriege (1915). 
*2. D., Jákob Július, osztrák-német költő, szül. 

a morvaországi Weisskirchenben 1859 febr. 6., 
megh. Bécsben- 1906 nov. 20. írt elbeszéléseket 
és regényeket; összes művei 1908. 7 kötetben 
jelentek meg. 

*Davida, 1. Jenő, anatómus, szül. Budapesten 
1884 okt. 30. A budapesti egyetem elvégzése után 
tanársegéd lett a kolozsvári bonctani tanszéken, 
1914. magántanár, 1921. a bonctan rendes tanára 
a szegedi egyetemen. Pő önálló műve: Tájbonc
tan (1913, 2. kiad. 1921). Számos magyar és né
met dolgozata közül jelentősebbek: Kranio-
metriai vizsgálatok magyarországi lakosok ko
ponyáján (Brd. Muz. Egy. Ért. 1911); A koponya
varratok csontosodásáról (u. o. 1912); Adatok 
az átmenetivarratok persistálásához{u. o. 1913). 

2. D. Leó, orvostanár, újabb művei: A végtagok 
ujjainák mély gyűjtő ereiről (Kolozsvár, Purjesz-
album); A fej osztóereit kitevő gyüjtőerekről 
(Budapest, Orvosi nemzetközi kongresszus kiad
ványa) ; Az alsó állkapocs szerkezete (Kolozsvár 
1915, Lechner-album); Rendellenes szívgyüjtö-
erekröl és ezeknek rendellenes beszájadzásáról 
a felső üres érbe (Orv. Arch. 1923, németül is). 

Dávidfalva (Dávidfalva), Bereg vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Dávidháza, kisk. Vas vm., (1920) 205 lak. 
Dávidhazy János, ref. lelkész, megh. Kábán 

1920 nov. 30. 
*Davidovics, Ljubomir, szerb államférfiú, szül. 

Vlaskában 1865. A képviselőháznak 1901 óta 
tagja s mint ilyen, ő alapította Stojanovics-csal a 
radikális pártot. 1904-ben közoktatásügyi minisz
ter, 1905. a skupstina elnöke, 1909. belgrádi pol
gármester, az 1914. koalíciós kormányban újból 
közoktatásügyi miniszter volt, de Pasicsesal 
ellentétben lévén, 1917. lemondott. 1919-ben az új 
demokrata pártvezére, 1920 febr. ^edig minisz
terelnök lett. B minőségben a horvátokkal való 
megegyezés híve és a túlzó centralisták ellensége. 
1924-ben újból miniszterelnök lett, de már u. a. 
év okt.-ben Pasies lemondásra kényszerítette. 

*Davids (ejtsd: dévidsz), Thomas William Rhys, 
angol orientalista, megh. Chipsteadben 1922 dec. 
27. Legutóbbi müve a Pali-English Dictionary 
(1922), amelyet Stede William folytat. — Neje Ga-
roline A. Foley Rhys, szintén szanszkrit nyelvész. 
Főműve: Buddhist psychology (2. kiad. 1924). 

*Davidson Thomas, amerikai filozófus, szül. 
Skóciában 1840., megh. 1900. Müvei: Philoso-
phical system of Antonio Rosmini-Serbati (1882); 
Short aceount of the Niobe Group (1874); The 
Parthenon frieze and other essays (1882); The 
place of art in education (1886); Aristotle and edu-
oational ideals (1900); History of education (1900). 

Dávidvágása (Davidov), Zemplén vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 6,x 

•Davies (ejtsd: dévísz), William Henry, angol 
költő, szül. Newpörtban, (Monmoutehire) 1870 
ápr. 20. Sokáig kóborolt Észak-Amerikában s az 
óceánjáró hajókon; később utcai énekes lett 
Londonban; börtönbe került s onnan adta ki 1907. 
Shaw támogatásával első költeményét: The Soul's 
destroyer; ezt követte The autobiography of a 
Super-tramp (1908). További kötetei: Collected 
poems (1916); The song of life (1920). Összes 
költeményei: Collected poems (1919—1923). 

*Davignon, (ejtsd: davinyon), Jules, belga állam
férfi, szül. Saint Sosse ten Noodeban (Brüsszel 
mellett) 1854 dec. 3., megh. Nizzában 1916 
márc. 13. Belga külügyminiszter volt 1907-tól 
egészen haláláig. 

*Davila Károly, orvos, szül. Pannában 1828., 
megh. Bukarestben 1884 aug. 26. Orvosi képzését 
a párisi egyetemen nyerte, ahonnan 1853. Buka
restbe hivatván, újraszervezte az egészségügyi 
szolgálatot és megteremtője lett a román orvos
tudománynak. Megalapította az orvosiskolát, 
amelyből később az orvosegyetem lett, melynek 
haláláig tanára volt. 

Davila y Padilla (ejtsd: —pádiiija), mexikói tör
ténetíró, szül. Mexikóban 1562., megh. 1601. 
Dominikánus szerzetes és kollégiumi tanár volt, 
de élete végén Rómába és Madridba küldték 
követnek. Mint inqnisitor, több száz spanyol 
bibliafordítást megégettetett. A spanyol kormány 
parancsára írt müve: História de la f ondación 
de la provincia de Santiago de Méjico (1596) és az 
ennél fontosabb: Varia história de la Nueva 
Espana y Florida (2. kiad. 1634). 

Davis (ejtsd: dévisz), 1. Andrew Jackson, ame
rikai spiritiszta, megh. Watertownban (Massa-
chusetts) 1910 jan. 13. 

*2. D., Henry William Garless, angol történet
író, szül. Gloucestershireban 1874 jan. 13-án. 
Oxfordban tanult és u. o. tanár. Lee után ő vette 
át a Dictionnary of National Biography szer
kesztését. Fő művei: Englandunder the Normans 
andAngevins (1905); Mediáéval Európa (1911); 
The political thoughtof Treitschke(1914). Kiadója 
az Oxford Pamphlets gyűjteménynek. 
*3. D., John William, amerikai politikus, szül. 

Clarksburgban 1873 ápr. 13. Előbb ügyvéd, majd 
1911. a kongresszus tagja, 1913—18-ig főállam-
ügyész volt. 1918-ban öt bízták meg a Német
országgal való tárgyalással a hadifogolycsere 
ügyében, azután 1921-ig londoni nagykövet és a 
békekonferencián Wilson főtanácsadója, 1924. 
pedig a demokraták elnökjelöltje volt, de Coolidge-
zsal szemben kisebbségben maradt. 

4. D., Richárd Harding, amerikai író, megh. 
Kiscóban (New York) 1916 ápr. 11. 

Dávod, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 2987 lak. 
Davos, völgy Graubünden kantonban (Svájc), 

(1920) 11,035 lak. 
Dawant, Albert Alvhonse Pierre, franciáiestő, 

megh. Parisban 1923* ápr. 18. 
*Dawes (ejtsd: daosz), Charles Gates, északame

rikai politikus, szül. Mariettában (Ohio) 1865 
aug. 27. Előbb mérnök volt, majd ügyvéd lett, 
1897—1902. ellenőr a kincstári hivatalban, a 
világháborúban 1917—19. ezredes Franciaország
ban, a vasúti csapatban. Később dandártábornok. 



Dawson City —- 133 — Debrecen 

192 L—22-ben Washingtonban a költségvetési 
hivatal első igazgatója volt. Nevét az ú. n. D-
féle jelentés tette ismeretessé, amelyet 1923. 
Németország jóvátételi kötelezettségéről terjesz
tett a jóvátételi bizottság elé s amelynek alapján 
Németország fizetési halasztást és kedvezménye
ket kapott. 1923-ban az Egyesült-Államok alel
nökének választották meg. Chamberlainnel együtt 
elnyerte az 1925-iki Nobel-békedijat. Irodalmi 
müvei: The Banking System of the U. S. A. (1894); 
Essays and Speeohes (1915). 

Dawson City, a kanadai Yukon territórium 
fővárosa, az aranybányászat hanyatlása követ
keztében elnéptelenedett, míg 1898. még 30,000, 
1911. már csak 3013 lakosa volt, az 1921. nép
számlálás szerint csak 975. 

Dax, város Landes francia départementban, 
(192D 11,047 lak. 

Daxer György, evangélikus teológus, megh. 
1918. 

Dayton, északamerikai városok: 1. D. Ohió-
ban, (1920) 152,559 lak. — 2. D., gyárváros Ken-
tuckyban, (1920) 7646 lak. — 3. í ) . , város Floridá
ban, (1920) 5445 lak. 
*Deák 1. Albert, költő, szül. Marosvásárhelyen 

1864., megh. 1924. Irt színdarabokat: A vörös 
alsó (vigj.); Catullus (dráma); lírai költeménye
ket : Szénái Robinson; Én és a nagyvilág. 

2. D. Ferenc, halála napja 1876 január 28., 
nem pedig 29. 
*8. D. János, evang. teológus, szül. Sajógömör-

ben 1883 jan. 11. Teológiai tanulmányait az eper
jesi akadémián és külföldi egyetemeken végezte. 
1907-ben az eperjesi kollégium teológiai akadé
miáján rendk. tanár, 1916. rendes tanár, 1919. a 
Budapestre menekült pozsonyi ev. teol. akadémia, 
1923. az Erzsébet-egyetem soproni hittud. kará
nak rendes tanára lett. Fő művei: A vallás
erkölcsi individualizmus az Ó-Testamentumban 
(Eperjes 1909); Az állami felügyelet a protestáns 
felsőbb oktatásban 1711—1791 (u. 0. 1909); Die 
Gottesliebe in den altén semitischen Eeligionen 
(u. 0.1913). A debreceni Theológiai Szemle fő
munkatársa. 

Deákfalu (Diáková), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Deáki (Diákovce), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Deakin, Alfréd, ausztráliai államférfi, megh. 

Melbcrarneban 1919 okt. 7. 
Deal, kikötőváros Kent angol gróf ságban,(i92i) 

12,998 lak. 
Deánfalva (Danová), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Debat-Ponsan (ejtsd: döbá-ponzaS), Edouard 
Bernard, francia festő, szül. Toulouseban 1847 
ápr. 25., megh. Parisban 1913 jan. 29. Népszerű 
történeti ós arcképfestő volt. Főbb müvei: Le 
premier devil; Le Matin de la Saint-Barthélemy; 
Le jour de Saint-Eoch stb. 

Debercsény, kisk. Nógrád ós Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 167 lak. 

Debes, Érnst, német térképész, megh. Lipcsé
ben 1923 nov. 25. 

Debidour, Antonin Élie Louis, francia tör
ténetíró, megh. Parisban 1917 febr. 21. Utolsó 
müve: Vers la grandé guerre 1914—16. (1917). 

De Blasiis, Giuseppe, olasz történetíró, megh. 
Nápolyban 1914. 

•De Bosis, Adolf 0, olasz költő, szül. 1863., megh. 
1925. 1900-ban Convito c. folyóiratot alapított, 
amelynek főmunkatársai D'Annunzio, Carducci 
és Pascoli voltak. Legjelentősebb verses kötetei: 
Amori ac silentio sacrum; Le ríme sparse. Olaszra 
fordította Homerost ós Shelleyt. 

*Debove (ejtsd: dübóv), Maurice Georges, francia 
orvos, szül. Parisban 1845 mára 11., megh. u. 0. 
1920 nov. 19. Az orvosi fakultás doyenja volt. 
Nevét főleg az ideggyógyászat terén végzett 
munkássága tette ismertté. Főbb müvei, amelye
ket rendszerint mások társaságában ír t : Traitó 
élémentaire de cliniquemédicale; Traitédesmala-
dies de l'estomac; Précis de pathologie interné ; 
Aidemémoire de thérapeutique; Formulaire stb. 

Debrecen, törv. jogú szab. kir. város (1. V. 
köt.), az egyetem megalapítása (1912) óta külső
leg is nagy fejlődést tanúsít. Lakosainak száma 
(1920) 103,186, a kiszámított lakosság 1925 vé
gén eléri a 110,000-et. Az 1920-iki népszám
lálás szerint a lakosságból magyar 102,609 
(99°/o), német 645, tót 105, román 90, egyéb anya
nyelvű 274. Vallásra nézve róm. kat. 19,855 
(19-2»/o), gör. kat. 3572, református 67,802 (65-7°/o), 
ág. ev. 1411,gör.kel.221,izraelital0,170(9-8o/0), 
egyéb 155. A házak száma a belső és külső terü
leten 11,682. Foglalkozásra nézve a kereső lakos-
ságigy oszlik meg: őstermelő 25%, iparos 29-5°/<» 
kereskedő 8-l°/o, közlekedési alkalmazott 9-3%, 
közszolgálatban álló és szabadfoglalkozású 9-2°/o, 
napszámos 2-4°/o, tőkés és nyugdíjas 5-4°/o, házi 
cseléd 3-5°/o, véderő 4»/o, egyéb foglalkozású 
3'6%. Ujabb épületek a kollégiumi füvészkert
ben a Déri Frigyes-múzeum, voltaképen köz
művelődési palota, amelyben a Déri Frigyes bécsi 
selyemgyárostól a magyar államnak ajándéko
zott régiség-, szép- és iparművészeti gyűjte
ményen kívül a városi múzeum történeti, nép-' 
rajzi és művészeti osztálya, a közművelődési osz
tály van elhelyezve s D. város áldozatkészségé
ből az időszaki kiállítások is otthont találnak. 
A palota Györgyi Dénes ós Münnieh Aladár 
tervei szerint a ref. nagytemplom és a kollégium 
stílusához alkalmazottan 1926. épült fel. A város 
több palotaszerű bérházán kívül 1913. világ
városi méretekben újonnan építették az Arany
bika szállót. A Nagyerdőn nyertek elhelyezést a 
gróf Tisza István tud. egyetem épületei, külön
böző szórakoztató, testedző, egészségügyi intéz
ményekkel együtt; ugyanott a Vilmos császár-
kőrút mentén épültek föl 1914—26. az egyetemi 
klinikák és az atlétikai sporttelep Korb Flóris 
tervei szerint; ugyanitt épülnek az egyetem köz
ponti palotái; az egyetem és füvészkert céljaira 
ugyanis D. városa száz hold területet és nyolc 
millió aranykoronát ajánlott fel. Megemlítendők 
még az újabb alkotások közül a Láng-féle szana
tórium, a Boeskay-téren a városi Népház, amely
ben a város és a társadalom támogatásával fenn
tartott jóléti intézmények működnek, a magyar 
államvasutak tisztilakásai, a városi zenede, az 
impozáns ipariskola, tűzoltólaktanya s több gyár
épület, a munkásbetegsegélyző pénztár háza, a 
Munkás-otthon. A város belsejétől 3—4 km.-re 
fekvő új települések nagy részét a belterülethez 
csatolták, ennek következtében a belterület 2212 



D e b r e c e n — 134 — Debs 

ha-ra nőtt; a telepek között néhány mintaszerűen 
kezelt munkáskert is alakult. 

Emlékművek. Újabban felállították a Kálvin
téren Kossuth Lajos hatalmas ércszobrát, a Nagy
erdő bejáratánál a 39. gyalogezred hőseinek 
emlékszobrát, a honvédhuszár-kaszárnya előtt 
gr. Tisza István mellszobrát; emléktáblával jelöl
ték meg a kir. tábla palotájának közelében azt 
az ódon házat, amelyben XII. Károly svéd király 
bender-stralsundi útja közben megszállt. 

Közművelődési intézetei közt első helyen áll a 
ref. kollégium teológiai, jogi és bölcsészeti karai
nak beolvasztásával az 1912. XXXVI. t.-c. alap
ján felállított tudományegyetem, amelyet leg
újabban gr. Tisza István nevével ruháztak fel. 
A kollégiumban csak a főgimnázium és a tanár
képző maradt meg, ezekhez csatlakoztak újabban 
a ref. lelkész- és tanárképző intézetek. Új alapí
tás a zsidó reálgimnázium, a női kereskedelmi és 
az iparművészeti iskola. Az elemi oktatás céljára 
több állami tanyai iskola nyilt meg. A Csokonai
körön kívül megalakult a gr. Tisza István Tudo
mányos Társaság, a tanítók Gönczy-egyesülete, 
a Műpártoló Egyesület; több zeneegyesület és 
dalárda. A festők és szobrászok Művészházban 
tömörültek és sűrűn rendeznek kiállításokat. Meg
jelenik 5 napilap, 1-4 hetilap és több folyóirat; a 
nyomdák száma 12. Az egyházi élet terén is új 
intézménnyel gyarapodott, nevezetesen a trianoni 
békeszerződésben kettészakított nagyváradi lat. 
szertartású kat. püspökség magyar részére D.-ben 
rendszeresítettek püspöki helytartóságot. 

D. ma is legnépesebb ós legjelentékenyebb 
városa a tiszántúli alföldnek, noha a trianoni 
béke a feléje gravitáló vidék legnagyobb részétől 
megfosztotta. Ujabban posta- és táviróigazgató-
ságnak és honvéd körlet-parancsnokságnak is 
szókhelye lett. 

Földmívelés, ipar, kereskedelem. D. egyik 
legfőbb jövedelmi forrása ma is a földmívelés. 
Legfőbb terméke az őszi búza, amelyet 22,763 
kat. holdon s a tengeri, amelyet 18,355 kat. 
holdon termeltek 1925. Jelentékeny a rozs, bur
gonya, árpa, lucerna ós dohány termelése is. A 
homoki telepeken jó minőségű, de aránylag ke
vés bor terem, még kisebb a gyümölcstermelés. 
Óriási határának fele városi tulajdon; a magán
földbirtok megoszlása elég kedvező, törpebirtok 
l-25°/„, kis birtok (5—100 holdas) 32-20%, közép
birtok 32-98°/0, nagybirtok 33-50°/0 volt az 1914. 
állapot szerint; az új birtokrendezés azonban 
erősen megszaporította a kisbirtokok számát. Az 
állattenyésztés terén az ősi, bár új viszonyokhoz 
alkalmazkodó pásztorélet már egyedül a Horto
bágyon található. Számottevő a juhállomány is, 
zöme a hazai fésűs fajta; de kisebb nyájakban 
még tenyésztik a magyar rackát is. Az okszerű 
bikanevelés érdekében magyar fajta tenyész
bika-telepet is állítottak fel. A juhtejet horto
bágyi sajtgyárakban dolgozzák föl. A debreceni 
és környéki, régtől nevezetes sertéstenyésztésre 
és a kereskedelemre jó befolyást gyakorol az 
újabban alakult vásárpónztár. A Hortobágyon 
2000 holdon alakított halgazdaságban tenyésztett 
halat nagy mennyiségben viszik külföldre is. A 
mezőgazdaság érdekeit hathatósan előmozdítják 

a tiszántúli mezőgazdasági kamara, a különböző 
állattenyésztők újabb egyesületei, tenyésztői és 
értékesítő szövetkezetei. 

A kisipar általános jellegű fogyásával szem
ben megizmosodott a gyáripar. Az ipartestület
ben 96-féle képesítéshez kötött iparág képvisele
tében 4669 önálló mester csoportosul. Újabb 
gyáripari vállalatok a meglévők mellett a cirok
seprő- és kosárfonó-, hajlított bútor-, gyógyáru-, 
sajt- és trágyagyárak. A világháborút követő 
gazdasági válság következtében, amelyet még 
növelt az 1919-iki proletárdiktatúra, majd a közel 
egy évig tartó román megszállás, a legtöbb vál
lalat kénytelen volt üzemét megszorítani. Ennek 
a válságnak hatása érezhető a kereskedelemben 
is. A D.-i bankok és takarékpénztárak a világ
háború óta a tőkeerős budapesti pénzintézetekkel 
léptek érdekközösségbe, az utóbbiaknak külön 
11 fiókjuk isvan.Azönállóságukattöbbé-kevésbbé 
megőrzött helyi pénzintézetek több környékbeli 
pénzintézetet affUiáltak. A különféle gyári és 
kereskedelmi részvénytársaságok száma 103, a 
termelő és fogyasztási szövetkezeteké 17. 

A közlekedést az újabban berendezett rend
szeres automobil- és autóbuszjáratok teszik köny-
ny.ebbó. 

D. ingatlan vagyona 54,347 hold, amelynek 
értékét 100 millió aranykoronára becsülik. A vá
ros háztartása 1925.: bevétel 4.865,467 aranyk., 
kiadás 5.238,629 aranyk., a hiány 373,162 aranyk. 
Ezt 50°/0 pótadóval fedezik. 

Újabb irodalom. Balogh Ferenc, A D.-i ref. kollégium 
története, 1914; Befedi István dr., A Hortobágy-puszta és 
élete, 1914; Koncz Ákos és Herpay Gábor, D. városi rangra 
emelésének története, 1915; Rapaics Raymund, A D.-i 
homokterület növényzeti viszonyai, 1916; u. a., D. flórája, 
1916; u. a., A Hortobágy növényfóldrajza, 1916; Zoltai 
Lajos, D. határának kialakulása és birtokainak megszer
zése, 1916; D. város számadásai 1658—1682, 1917; Oláh 
Gábor, D.-i nyelvjárás, 1916 ; Kovács Gábor dr., A kálvi
nista Róma, 1917 ; 8. Szabó József, Műveltségi állapotok 
D.-ben a reformáció korában, 1924; Zoltai Lajos, D. and 
the Hortobágy-puszta, 1924; u. a., Települések D. mai 
határában a XI—XV. sz.-ban, 1925; Roncsik Jenő, A tüz 
pusztításai D. ben, 1925; 8. Szabó József, A D.-i kollégium 
tanárai és kiválóbb növendékei 1579—1925., 1926; Zoltai 
Lajos, D. város múzeumának évi jelentései 1907—1926. 

•Debreozeni János (zágoni), egri nagyprépost, 
egyházi író, szül. 1836.,megh. Egerben 1921 ápr.l. 
Szorgalmas irodalmi munkásságot fejtett ki, 
évek során át munkatársa volt Ipolyi Arnold
nak s mint ilyen tömérdek népmesét gyűjtött 
össze. Nagy része volt a Czuozor—Fogarassy-
féle nagy szótár megalkotásában is. Plébániákat, 
iskolákat, árvaházakat alapított, támogatta az 
irodalmat és művészetet és öreg papok részére 
Koritnicán üdülőhelyet létesített. 

Debren (Dobrin), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Debréte, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 194 lak. 
Debrőd (Debrac), Abaúj-Torna vm. (Tr.Cs.Szl.) 

*Debs, Eugéne Vidor, északamerikai szocialista 
vezér, szül. Térre Hauteban (Indiana) 1855 nov. 5., 
megh. 1926 őszén. A nyilvános iskola elvégzése 
után 1871. mozdonyfütő lett. 1879-ben és 1881-ben 
szülővárosa tanácsába választották, 1885. Indiana 
állam törvényhatóságának tagja volt Mint a vasúti 
fűtők szakszervezetének titkárát és pénztárosát 
1893. az American Railway Union elnökévé vá
lasztották. E minőségben két nagyszabású sztráj-
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kot vezetett. Letartóztatták, de börtöne magá
nyát arra használta föl, hogy tovább képezze ma
gát. 1898 óta a szociáldemokrata párt egyik leg-
agilisabb tagja volt. 1900 óta hatszor volt elnök
jelölt. Nagyszabású békepropagandája miatt újra 
bebörtönözték és csak 1921 karácsonykor enged
ték ki. 1920-ban fogsága alatt újra elnökségre 
jelölték a szocialisták. Művei: Unionism and 
soeialism: a plea for both (1904); Liberty ; In-
dnstrial unionism (1911). 

Debussy (ejtsd: döbüsszi), Glaude, francia zene
szerző, megh. Parisban 1918 márc. 26. 1911-ben 
került előadásra a Chátelet-szinházban D'Annun-
zio szövegére írt ötfelvonásos misztériuma: Le 
martyre d. S. Sébastien. írt kísérőzenét Gasquets, 
Dionysos c. antik drámájához ós 1913. mutatták 
be Parisban Jeux c. balletjót. Míg első korszaká
ban (kb. 1900-ig) az impresszionisták minden 
logikus formaszerkezetet mellőző, folytonos han
gulatfestésekre törekvő stílusának egyik főre-
prezentánsa, addig a legutolsó 15 évben Irt művei 
a neoklasszicizmus formanyelvén szólnak hoz
zánk ; jellegzetes D. antiromantikus hajlandósága, 
melynek éle különösen a német wagneri zene 
nagy befolyása ellen irányul. Az életét tárgyaló 
monográfiák közül legjelentősebbek: R. Holland, 
Musiciens d'aujourd'hui (1908, 1912); J. Biviére, 
Étades (1911); L. Liebich, 0. A. D. (New York 
1908); Laurencie, C. D. (1911). 

De Castro, Giovanni, olasz író, megh. Milanó
ban 1897 júl. 28. 

Decatur, város Illinois északamerikai állam
ban, (1920) 43,818 lak. 
'Decazeville, francia város Aveyron départe-

mentban, (1921) 14,089 lak. 
De Cesare, Garlo, olasz nemzetgazdász és po

litikus, megh. 1882. 
*Déchelette (ejtsd: dé'iett), Joseph, francia ar

cheológus, szül. Roanneban (Loire dep.) 1862 jan. 8., 
elesett Észak-Pranciaországban 1914 szeptember
ben. A roannei múzeum igazgatója volt. Pő műve: 
Manuel d'archéologie próhistorique, celtique 
(1908—14). 
*Déchenaud (ejtsd:dés'nó), Adolphe,franciafestő, 

szul.Saint-Ambremlben(Saöne-et-Loire) 1868 jún. 
28. Különösen mint arcképfestő tűnt ki. Főbb mű
vei : Groupe d 'amis (1909); Dans l'atelier (1913) stb. 

Dechtár (Dechtary), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Déchy Mór (marosdécsei), kitűnő hegymászó, 

a Kaukázus kutatója, megh. 1917 febr. 8. Utolsó 
éveiben a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli 
elnökevolt. Hátrahagyott nagy értékű könyvtárát 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a deb
receni _ egyetem földrajzi intézetének vásárolta 
meg. Értékes fénykép- és kőzet-gyűjteményét a 
m. kir. Földtani Intézetre hagyta. Életrajzát v. ö. 
Földtani Közi. 
•Deckert, Emil, német geográfus, szül. Tauchá-

ban 1848 febr. 26., megh. Dornholzhausenban 
1916 okt. 1. Bejárta többször Amerikát. Frank
furtban volt egyetemi tanár. Főbb müvei: Han-
dels- und Verkehrsgographie (1882); Cuba (1899) ; 
Nordamerika (3. kiad., 1913); Das Britische Welt-
reich (1916). 
*Decoppet (ejtsű: dOkoppé), Camille, svájci állam

férfi, szül. Suscévazban (Yverdon mellett) 1862 

Defet izmus 
jún. é., megh. Bernben 1925 jan. 14. Ügyvéd volt, 
majd az államtanács tagja ; 1916. szövetségi el
nöknek választották. 1920-tól Bernben a Világ
postaegyesület nemzetközi irodája élén állott. 

De Coster, Charles, belga író, főműve : Thyl 
UlenspiegeL magyarul is megjelent (ford. Bálint 
Lajos ós Éber László, Juhász Andor tanulmá
nyával, 1926). 

Decrais, Pierre Louis Albert, francia diplo
mata, megh. Mérignacban 1915. 

Decs, nagyk. Tolna vm., (1920) 4323 lak. 
Décse (Dieci), Arad vm. (Tr. R.) 
Décsfalva (Dejufiu), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Décskelecsény (Kl'acany pri Hlohovci) 

Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Décső (Dacov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Déda (Deda), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Dédács (Biscaria), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Dedeagacs, volt török kikötőváros Tráciában, 

kb. 6500 lak. 1912-ben a balkáni háborúban a 
bolgárok elfoglalták, a neuilly-i béke 1920. Görög
országnak juttatta. 

Dedek Grescens Lajos, történetíró, 1913. esz
tergomi prelátus-kanonok lett. 1926-ban a Magy. 
Tud. Akadémia levelező tagjának választotta; a 
Szt. István akadémiának rendes tagja. Történet
írói munkásságát újabban leginkább az eszter
gomi főegyházmegye okirattárának szerkesztése 
foglalja le; 1924-ig ebből három kötet jelent meg: 
Monumenta Bcclesiae Strigoniensis. Megjelent 
még önállóan: Tu me sequere (regény, 1913); 
Ezeréves küzdelem ezeréves határainkért (1920). 

Dedekind, Michard, német matematikus, megh. 
Braunschweigban 1916 febr. 12. 

Dedemsvaart, németalföldi helység, (1022) 
9173 lak., újabban Avereest község főrésze. 

Dédes, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 1135 lak. 

Cedliam, gyárváros Massachusetts észak
amerikai államban, (1920) 10,792 lak. 

Dedovic György, horvát politikus, megh. 
Zágrábban 1915. 

Dedrád (Beárad), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Dedrádszéplak (Sáplac [Gojocna]), Kolozs 

vm. (Tr. R.) 
*Deecke, Wilhelm, német geológus, szül. 

Lübeckben 1862 febr. 25. Tanár volt Greifswald-
ban, majd Freiburgban; 1907. a badeni orsz. 
geológiai intézet igazgatója. Főbb müvei: Geolo-
gischer Führer durch Bornholm (1899); Geologi-
scher Führer durch Pommern (1899); Geologie 
vonPommern(1907); Geologie von Baden(1915— 
18., 3 rész). 

*Deíant, Albert, geofizikus, szül. Trientben 
1884 júl. 12. Egyetemi tanár lett 1909. Innsbruck
ban. Főbb művei: Wetter und Wettervorhersage 
(1918); Lufthtille und Klima (1923); irt több érte
kezést folyóiratokba s a bécsi akadémia jelen
téseibe. 

•Defetizmus. Főleg a világháború folyamán 
kialakult fogalom, amely alatt a háború kimene
telére és a nemzet jövőjére vonatkozó pesszimisz
tikus világfelfogást szokták érteni. Kétség a 
háború jogosultsága és bizalmatlanság sikeres 
kimenetele tekintetében. Ha a D. közhangulattá 
válik a harctereken és a front mögött, az a 
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háború sorsát kedvezőtlenül döntheti el; ezért az 
ellenség hatalmas íegyvere a D. mesterséges 
terjesztése. A központi hatalmaknál a D. a világ
háború utolsó évében kapott erőre, részben bol
sevista izgatás, részben az entente-hat&lmak jól 
megszervezett propagandája következtében. 

•De Filippi, Filippo, olasz felfedező, szül. 
Turinban 1869 ápr. 6. Előbb sebészorvos volt és 
mint flziológus és biológus tette nevét ismertté. 
1897. az Abruzzói herceget kisérte el Alaszkába, 
1909. a Himalájába, majd saját maga vezetett 
expediciótaKarakorumkikutatására. Művei: The 
ascent of Mount Etras (1900); Ruwenzori (1909); 
Karakorum and Western Himalaya (2 köt., 1912); 
Storia della spedizone scientiflea italiana nel 
Himalaya, CarachorumeTurchestan Cinese (1924.) 

•Defláció az inflációval (1. XX. köt.) ellentétes 
folyamat, amikor a forgalomban lévő papir-
pénzmennyiséget csökkentik. A D. történhetik a 
papírpénznek ércpénzre beváltásával, vagy pedig 
úgy, hogy a kibocsátóhoz visszakerülő pénz
jegyek bizonyos részét nem bocsátják újból for
galomba, sem helyükbe új pénzjegyeket nem 
bocsátanak ki. A D. utóbbi módja csak fokoza
tosan és a pénz értékemelkedésével lépést tartva 
hajtható végre, mert, ha a forgalomban lévő 
papirpénz mennyisége túlságos mértékben csök
ken, ú. n. pénzszűke áll elő a gazdasági életben 
és gazdasági válságra vezet. Nálunk a háború 
után a szó szoros értelmében vett D. nem követ
kezett be, hanem az infláció megszüntetése útján 
a pénz értékének állandósítására törekedett az 
államhatalom és a papirpénz mennyiségének lé
nyeges csökkentése csak az új pénznem (1. Pengő, 
XX. k.) bevezetésével kapcsolatban következik be. 

Defregger, Franz von, osztrák festő, megh. 
Münchenben 1921 jan. 2. 

Dég, nagyk. Veszprém vm„ (1920) 3,833 lak. 
Degas, Edgár, francia festő, megh. Parisban 

1917 szept. 27. V. ö. Liebermann M., D. (1903); 
Meier-Graefe, D. (1920). 

*De Geer, Louis, báró. D. Louis báró svéd író 
és politikus (1. V. köt.) fla, svéd politikus, szül. 
Kristianstadban 1854 nov. 27. Az első kamara 
liberális pártjához tartozott, 1920—21. a polgári 
hivatalnokminisztóriumnak volt az elnöke. 

Degen Árpád, botanikus, 1915—19. a m. kir. 
Központi Szőllészeti Kísérleti Állomás és Ampelo
lógiai intézetet vezette s a földmívelési miniszter 
megbízta a nevezett intézmény átszervezésével, 
1916-ban a M. Tud. Akadémia levelező tagja, 1918. 
m. kir. udvari tanácsos, 1919. mezőgazdasági 
kisérletügyi főigazgató lett. 1921-ben a kopen-
hágai, 1924. a cambridgei nemzetközi vetőmag
vizsgáló kongresszus főelőadója. 1925-ben a 
cambridgei National Institut of Agriculture tisz
teletbeli, a genfi botanikai társulat és a finn den-
drológiai társulat levelező tagjává, 1925. pedig 
a K. M. Természettudományi Társulat növénytani 
szakosztálya elnökévé választotta. Szerkesztésé
ben 1911—1915. években megjelent a Magyar 
füvek gyűjteménye VII—VIII. s a Magyar sás-
félék stb. Gyűjteménye I—IV. kötete. A ecBeiner-
kungen über ehnge orient. Pflanzenarten» soro
zatnak újabban a LXVHI—LXXXIV. száma jelent 
meg. 

Degeníeld- Schonburg Lajos gróf, volt főispán, 
megh. 1922 jan. 9. 

De Gerando, Antonina, pedagógus és írónő, 
megh. Kolozsvárott 1914 ápr. 9. 

•Degner, Arthur, német festő, szül. Guinbin-
nenben 1887 mára 2. Tanár lett 1920. a königs-
bergi művészeti akadémián. Nagyobb kompozíciók 
mellett főképen tájképeket festett. 

•Degoutte (ejtsd: aögutt), Jean, francia hadvezér, 
szül. Oharnayben (Rhone dép.) 1866 ápr. 18. A vi
lágháborúban a marokkói hadosztályt, később a 6. 
francia hadsereget vezette. 1919—24-ig a rajnai 
megszállósereg főparancsnoka volt s ő vezette 
1923. a Ruhr-vidékre való benyomulást. 1920-ban 
a legfőbb haditanács tagja lett. 

*Degré, 1. Lajos, jogtudós, szül. 1882 febr. 26., 
hősi halált halt a kárpáti harcokban 1915 márc. 6. 
Pályáját mint joggyakornok kezdte, majd tör
vényszéki aljegyző, kúriai tanácsjegyző, később 
a pestvidéki kir. törvényszók albirájalett. 1914-ben 
a budapesti egyetem a büntetőjog magántanárává 
habilitálta, ugyanez év aug.-ban a pozsonyi 
egyetem rendkívüli tanárává nevezték ki. Főbb 
munkái: A jogos védelem az anyagi büntetőjog
ban (Vác 1910); Adalék a bűnösség-fogalom 
tanához (u. o. 1911); Adalékok a folytatólagos 
bűncselekmény tanához (Budapest 1912); A jog
talanság tartalmi dualismusának tanához (Pécs 
1915); A közveszélyes munkakerülőkről szóló 
1913. XXI. t.-c. magyarázatain.o. 1914).Halála 
előtt egy éven át szerkesztette a Büntető Jog 
Tárát. 

*2. D. Miklós, büntetőjogász, D. Alajos író fla, 
szül. Vácott 1867 okt. 14. 1890-ben bírósági szol
gálatba lépett, a békési, valamint a budapesti 
VIII—X. ker. kir. járásbíróság vezetője, zalaeger
szegi, majd győri törvényszéki elnök volt. 1914-
ben mint kúriai bíró a budapesti központi járás
bíróság vezetője, 1915. budapesti Ítélőtáblai ta
nácselnök, 1921. a budapesti kir. Ítélőtábla alel
nöke, 1926. pedig el Qöke lett. Önálló művei: Főtár
gyalás az esküdtbíróság előtt (1912); Az es
küdtbíróságokról szóló törvény magyarázata 
(1914); Az árdrágító visszaélésekről szóló tör
vény magyarázata (1917); Anyagi és alaki bün
tetőjog (jegyzetgyüjtemény, Angyal Pállal, 1. 
kiad. 1917,2. kiad. sajtó alatt); Háborús büntető
jog (1918). Több cfkke jelent meg szaklapokban; 
átdolgozta Edvi Illés Károly: A magyar büntető
jog zsebkönyve c. müvének 8. kiadását; 1915 óta 
szerkeszti a Büntető Jog Tárát, előbb mint a Bűn
ügyi Szemie, 1921 óta mint a Magyar Jogi Szemle 
melléklapját; 1915 óta évenként ismerteti a Jog
államban a büntető judikaturát. 

De Gubernatis, Angelo, olasz író és filológus, 
megh. Rómában 1913 febr. 26. Újabb munkái: 
Dictionnaire international du monde latin (1905— 
1906); La poésie amoureuse et la renaissanee 
italienne (1907). 

Dehio, Georg, német műtörténeti író, újabb 
művei: Kunsthistorische Aufsatze (1914); Ge-
schichte der deutschen Kunst (1919—24, 3 köt.). 

Dehmel, Richárd, német költő (1. V. k.), megh. 
Blankeneseben (Hamburg mellett) 1920 febr. 8. 
A német naturalizmus egyetlen jelentékeny líri
kusa volt. Utolsó müveiben közeledik a neoro-
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mantikához, sőt helyenként érintkezést mutat az 
expresszionizmussal is, de azért mindvégig M 
marad natúr alista alaptermészetéhez. Költésze
tének legfontosabb problémája az erotika s nincs 
olyan formája, tartalma, vonatkozása, amelyet 
ti nem merített vagy legalább ne érintett volna. 
Az érzésnek, a szenvedélynek csak a hőfokát, vég
leteit ismeri s gyakran külső retorikával pótolja, 
ha nem győzi a közvetlen élmény belső, me
leg bátorságával. Hasonlóan túlhajtott impresz-
szionizmussal színezi át a természetet is. Ha oly
kor lehiggad, tiszta, nyugodt lirizmus árad a ver
seiből (Schöne wilde Welt, 1913). Háborús nap
lója: Zwischen Volk und Menschheit (1919). 
Menschenfreunde (1917)szintén háborúsbenyomá
saival foglalkozik. A drámában nem jut tovább 
a kísérletezésnél. Utolsó müve: Die Götterfamilie, 
kosmopolitische Komödie (Berlin 1921). Össze
gyűjtött müvei 1906—1913. jelentek meg 10 kö
tetben. V. ö. Július Bab, R. D. (1926) és Emil Lud-
wig, R. D. (1913). 

Dehra-Dun, az ugyanily nevű kerület fővárosa 
Brit-Indiában, (1921) 47,273 lak. 
•Deimling, Bertold von, porosz tábornok, szül. 

Karlsruheban 1853 máre. 21. Német-Dél-Afriká
ban 1905—7. mint a védöcsapatok parancsnoka 
leverte a benszülöttek lázadását; később strass-
bnrgi hadtestparancsnok lett és 1917 máj.-ig ve
zette hadtestét a világháborúban. 1924-ben részt 
vett a «Pekete-vörös-arany birodalmi zászlós 
nevű köztársaságvédő szövetség megalapításá
ban, amiért a katonatiszti egyesületekből kirekesz
tették. Mint pacifista író ós demokrata politikus 
élénk publicisztikai tevékenységet fejt ki. 
*Deissmann, Oustav Adolf, német prot. teoló

gus, szül. Langenseheidben (Nassau) 1866 nov. 7. 
Heidelbergben, majd Berlinben lett egyetemi ta
nár. Müvei közül említendők: Bibelstudien (1895); 
Licht von Osten (1923); Paulus (1925). 
•Deiters, Heinrich, német festő, szül. Münster-

ben 1840 szept. 5., megh. Düsseldorfban 1916 
júl. 29. Tájképeket festett, készített rézkarcokat 
és illusztrációkat is. 

Dej = Dés. 
•Déjerine (ejtsd: dézsrin), Jules, francia orvos, 

szül. Genfben 1849 aug. 3., megh. Parisban 1917 
febr. 26. Különösen az idegbajok terén fejtett ki 
eredményes búvárkodást. Fő müvei : Atlas d'ana-
toniie du systéme nerveux; L'héréditó dans les 
maladies du systéme nerveux; Traité des psycho-
néoroses stb. 

Dejtár, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1803 lak. 

Dejte (Dehtice), Pozsony vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dékánialva (Dekanovec), Zala vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 
*Dekáni 1. Árpád, iparművész, szül. Alsójárán 

1861 márc. 12. A Képzőművészeti Főiskolán vé
gezte tanulmányait s Halason vállalt rajztanári 
állást, ahol 1902. kísérletezni kezdett saját tervei 
szerint előállított varrott csipkével; ezt odáig fej
lesztette, hogy csakhamar számos halasi paraszt
leányt foglalkoztathatott s magyaros csipkéi Ha
lasi csipke néven előbb Budapesten, nemsokára 
külföldön is elismerést arattak (grand prix Mila

nóban és St. Louisban, első díj Parisban). Műhe
lyét később Budapestre helyezte át, de a világ
háború lehetetlenné tette munkája folytatását. 
Halasi csipkéiből nagy sorozatokat vásárolt több 
európai és amerikai múzeum. 

*2. D. Kálmán, tanár és író, született 1875 
nov. 28., megh. Marosvásárhelyt 1925 okt. 9. 
1902. lett a marosvásárhelyi ref. kollégium ta
nára és Teleki Sámuel gróf főkönyvtárosa, 1912. 
a kolozsvári egyetemen a «Középkori magyar 
történelem forrásai» tárgykörből magántanárrá 
habilitálták. A megszállás után nem követte a 
menekülő egyetemet, hanem megmaradt maros
vásárhelyi tanárnak. Történelmi tárgyú cikkei, 
tanulmányai, tárcái különböző lapokban jelen
tek meg. Főbb munkái: Einhard, Nagy Károly 
élete (1901); Bél Mátyás földrajza (1903); 
Ocskay László (1908); Kazinczy, Széphalom és 
házi dolgaim c. feljegyzései (ír. kiad. 1904); 
Küküllei János Nagy Lajos király viselt dolgai 
(1906); János Minorita, Nagy Lajosról szóló 
krónika-töredéke (1910); A bécsikrónika (1915). 
1903—4. szerkesztette a Székelység c. politikai 
napilapot és 1920—21. a Zord Idők c. félhavi 
szemlét. 

•Dékány 1. István, történetfilozófus és szocioló
gus, szül. Kecskeméten 1886 ápr. 30. Egyetemi 
tanulmányait a budapesti, jénai és londoni egye
temeken végezte. 1921-ben kolozsvári, 1922. a 
budapesti egyetemen lett magántanár, 1922. az 
Akadémia lev. taggá választotta. Müvei: Beve
zetés az interpszichikai megismerés elméletébe 
(Kolozsvár 1919); Tömeglélektani jelenségek a 
társadalomban (1920); A tiszta társadalomelmé
let alapvetése (1920); Társadalomalkotó erők 
(Budapest 1920); Geográfia és szociográfia 
(1922); Bevezetés a társadalom lélektanába 
(Pécs—Budapest 1923); A történettudomány 
módszertana (Budapest 1925); Államszociológiai 
dolgozatok (1925); Tudományelméleti alapok a 
társadalomtudományokban (akad. székfoglaló, 
1926). 

2. D. Mihály, tanár és pedagógiai író, megh. 
Budapesten 1925 szept. 26. 

Dékányos (Decánesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
*Dekobra, MauririL francia író, igazi nevén 

Teissier, szül. 1885. Érdekes és szórakoztató re
gényei igen elterjedtek,leghíresebbek: Mon coeur 
au ralenti; La Madonne des sleepings. Néhány 
munkája magyar fordításban is megjelent. 

*Delaborde (ejtsd: m*boTd),Bénigne MarieHenri 
Francois, comte, francia történész, szül. Versail-
lesban 1854 júl. 1. Tanár, 1917 óta az Académie 
des inscriptions tagja. Fő munkája : l'Expédition 
de Charles VIII. en Italie (Paris 1888). Egyéb 
müvei: Chartes de Térre sainte provenant de 
l'abbaye de Notre-Dame-de-Josaphat; Etude sur 
la chronique en prose de Guillaume le Breton; Le 
Procés du chef de saint Denis en 1410; Jean de 
Joinville et les Seigneurs de Joinville; Jean 
Froissart; Léon Gautier stb. 
•Delachenal (ejtsd: dsiasenái), Jean Pierre Fran

cois Roland,, francia történetíró, szül. Lyonban 
1854ápr. 5.,megh.Párisbanl923jan.31.1920-ban 
az Académie des inscriptions tagja lett. Fő mun
kája : Histoire de Charles V. Egyéb müvei: L'his-



Dalacroix —• 138 — Deland 

tőire des avocats au parlement de Paris; La 
bibliothéque d'un avocat au XIV. s., Róbert le 
Coq; Histoire de Crémieu. Un agent politique sous 
la révolution: Pierre Chépy; Cartulaire de la 
commanderie du Temple de Vaux. Igen jelentős 
Grandes Chroniques de Francé kiadása (1910—20). 

•Delacroix (ejtsd: döiakroá), Léon, belga állam
férfi, szül. 1865. A katolikus párttagja volt, majd 
1920-ig miniszterelnök. Tevékeny részt vett a ver-
saillesi béketárgyalásokon és a szövetségesek bel
giumi koníerenciáin. 

Délafrikai Unió v. Szövetség (1. V. k.), terü
lete 1.225,496 km", (1921) 6.922,813 lak., ezek 
közül fehér 1.522,924, afrikai 5.400,000, mégpe
dig több mint 4 millió bantunéger, 150—200,000 
ázsiai. 1920 december óta a volt Német-Dél
nyugat-Afrikát is mint mandatárius igazgatja 
az Unió kormánya. 

Története- A D. megalakulása (1910) óta ki
egészítő részének tekintette Nómet-Délnyugat-
Afrikát, helyesebben Német-Délafrika gyarma
tot, mely a búr köztársaságok megszűnése után 
egész Délafrikában az egyetlen nem angol terü
let volt. Azonkívül olyan hatalom birtokában 
volt, mely Délafrikában Anglia vetélytársának 
tekintette magát, úgy hogy a világháború kitö
rése a német és angol világhatalmak délafrikai 
mérkőzését is maga után vonta. Bofha miniszter
elnök, az egykori búr tábornok, aki azóta brit 
szolgálatba lépett, 1914 szept. 9. már a német 
területek megszállásának tervét mutatta be a 
délafrikai parlamentben, ezzel azonban a régi 
angol-búr ellentétet is felkavarta. Az ellenzék 
Hertzog vezetése alatt semlegességet javasolt, 
Beyers katonai főparancsnok, maga is búr vezér, 
lemondott állásáról, barátaik (Delarey, De Wet, 
Kemp és Maritz) pedig fegyvert fogtak. Most 
Botha maga vette át a fővezérletet. Dec. 1-én 
Delarey-t és De Wet Keresztélyt elfogatta; 
Beyers tábornok üldözés közben, dec. 7. a Vaal 
folyóba fúlt; Kemp 1915 jan. 25. megadta ma
gát ; Maritz a németekhez menekült és júl. 9. 
azokkal együtt kapitulált. A németeknek mind
össze ötezer emberük volt. Parancsnokuk, Heyde-
breck alezredes már 1914 nov. 17. meghalt, utóda, 
Franké őrnagy 1915 máj. 17. Windhuk fővárost 
elveszítette és júl. 9. a túlerővel szemben meg
adta magát. Botha diadala, melyet tízszeres erő 
élén kivívott, visszatükröződött az 1915 okt.-i 
választásokban, midőn a vezetése alatt álló auto
nóm párt 54, a Hertzog vezetése alatt álló nacio
nalista párt 27, a brit unionista párt pedig 40 
mandátumot kapott. Az 1921-iki választásokban 
az autonóm és az unionista pártok már közös 
frontot alkottak és 76 mandátumot szereztek a 
47 búr nacionalista mandátummal szemben. 
Botha tábornok 1919 nyarán meghalt és helyét 
Smuts tábornok foglalta el, aki barátja politi
káját folytatta. V. ö. Nathan M., The South 
African Commonwealth (London 1919); O'Gon-
nor, Afrikander Rebellion (u. o. 1915); Bayner 
és Oshangnessy, How Botha and Smuts conque-
red Germán South West (n. o. 1916); Sir. J. T. 
Molteno, The Dominion of Afrikanderdom (u. o. 
1924); Botha életét megírta Buxton lord, Gene
ral Botha (u. 0. 1924). A háború hivatalos törté

netét a délafrikai kormány adta k i : The Union 
of South Africa and the great war 1914—18. 
(Pretoria 1924). 

*Delage (ejtsd: deiázs), Yves, francia zoológus, 
szül. Avignonban 1854 máj. 13., megh. Parisban 
1920 okt. 8. A Sorbonne tanára volt; 1901. az 
Académie des sciences tagja lett. Fő művei: La 
structure du protoplasma; Les théories sur l'héri-
ditó et les grands problérnes de la biologie gene
rálé stb. Az Année biologique c. folyóirat alapi
tója volt. 

*De la Gorce (ejtsd:—górsz), Pierre, francia tör
ténész, szül. Vannesban 1846 jún. 29. A francia 
akadémiatagja.Főmunkái: Histoire de laseconde 
République Francaise (1887); Histoire du seconde 
empire (1896—1905); Histoire religieuse de la 
révolution (1909). 

*Delaguys (ejtsd: doiagi), Georges, francia író, 
szül. 1880. Pályáját mint építész-rajzoló kezdte. 
Az Odeonban nagy sikert aratott M. dePrévanc. 
verses drámájával tűnt fel (Lucien Gumpel-M). 
Egyéb verses színmüvei: Une vicille contait; La 
nuit de Racine; La croisade de la rose. írt regé
nyeket i s : Le beau couchant; La douce aventure 
du petit fou. Legértékesebbek ófrancia stílusú 
balladái: La bonne Clairiére; Les ballades du 
dimanche. 

*Delaherche (ejtsd: döiahers), Auguste, egyike a 
jelenkor legkiválóbb francia keramikusainak, 
szül. Beauvaisban 1857 dec. 27. A japáni edé
nyek modorában készített égetett (grés flammés), 
kőből való vázákat. V. ö. K. Peyre, La Cérami-
que francaise (1910). 

*De la Maré, Walter, angol költő, szül. Charl-
tonban (Kent) 1873 ápr. 25. Finom stílusú, erős 
képzeletüköltő; főbb művei: A child's day (1912); 
Peacock Pie (1913); The listeners and other Poems 
(1914); Songs of childhood (1916); The Veil and 
other poems (1921); Down-Adown-Derry: abook 
of fairy poems (1922); The riddle (1924); Broom-
sticks (1925). 

Dél-Amerika (1. V. köt.) lakossága a legutóbbi 
(1920—21) népszámlálások és becslések szerint 
67—68 millióra tehető. 

Az egyes államok és gyarmatok következők: 
Független államok: Terület km' Lakosság 

Argentína . . . 2 978,590 8.698,516 
Bolívia ... ... _ • 1.590,000 2.889,970 
Braz í l i a -_ 8.522,000 80.635,605 
Chile _ 750,526 3.754,723 
Ecuador 299,600 2.500,000 
ColomMa ... . . . ... . . . ... 1.147,550 5.847.491 
Paraguay _ 253,100 1.050,000 
Peru 1.434,296 7.300.000 
Uruguay _ ... 186,926 1.494.953 
Venezuela ._ 1.020,400 2.411,952 

Gyarmatok •' 
Prancia-Qujána 88,240 44,202 
Brit-Gujána _. 231,700 297,691 
Németalföldi Gujána (Szurinam) 129,100 107,723 
Falkland-szigetek 16,800 2,094 

Dél-Amerika — 17.995,000 67.000,000 

*Deland (ejtsd: diiend), Margaretta Wade, ame
rikai írónő, szül. Alleghenyben 1857 febr. 23. 
Eredetileg tanárnő volt. Főbb regényei és novellái: 
John Ward-Preacher (1888), mely vallásos és szo
ciális problémákkal foglalkozik, továbbá Sidney 
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(1890); Story of a child (1892); Philip and his wif e 
(1894); Awakening of Helen Richie (1906); Irón 
woman (1911); Rising of tide (1916); Vehement 
flame (1922). 
*De Lange, Sámuel, orgonaművész és zene

szerző, szül. Rotterdamban 1840 fetir. 22., megh. 
Stuttgartban 1911 júl. 7. Egész Európát bejárta 
orgonahangversenyeivel; írt zenekari müveket, 
orgonaszonátákat, kamarazene-szerzeményeket. 
— öccse Dániel, szül. Rotterdamban 1841 júl. 
11., megh. Kaliforniában, Point Lonában 1918 
jan. 31., szintén neves orgonaművész és zene
szerző volt. 

De la Rey (Delarey), Jakobus Herklaas, búr 
tábornok, megh. Johannesburg mellett 1914 
szept. 16. 
•Delarue-Mardrus (ejtsd: döUrü-márdrü), Lucie, 

francia Írónő, szül. 1880. Finom, hangulatos versei 
nagy sikert arattak, igen elterjedt két regénye 
is: Le román de six petites füles és Ex voto. 

Delatyn, galíciai község, a stanislavi vajda
ságban, kb. 8000 lak., 1919 óta Lengyelországhoz 
tartozik. A világháborúban 1915 febr. 13. az osz
trák-magyar csapatok rohammal elfoglalták a 
D.-i magaslatokat és májusban megállították az 
oroszok Pruth-menti támadását. 
•Delaunay (ejt«d: döléné), Róbert, francia festő, 

BZÜI. 1885. Expresszionista-kubista munkái közül 
legismertebb az Eiffel-torony, amellyel nevét 
ismertté tette. Később szakított túlzásaival és 
realisztikusabb irányban fejlődött. 

Dél-Ausztrália (South Australia) (1. V. k.), 
ausztráliai szövetséges állam, ter. 984,330 km2, 
(192D 497,525 lak. A vasutak hossza 1919-ben 
3671 km. 

Delavrancea, Barbu Stefánescu, román író 
megh. Jassziban 1918 április havában. 

Delaware, 1. északamerikai állam, ter. 6138 
km8, (1920) 223,003 lak. — 2. D., város Ohio 
északamerikai államban, (1920) 8756 lak. 
*Delbos, Victor, francia filozófus, szül. Figeac-

ban (Lothar.) 1862 szept. 26., megh. Parisban 1916 
jún. 16. A Sorbonne tanára volt és az Académie 
des sciences tagja. 1905-ben megjelent, Kantról 
szóló könyvével tette nevét ismeretessé, majd le
fordította a nagy königsbergi bölcselő Grundle-
gung zur Metaphysik der Sitten c. müvét. Buzgón 
fáradozott, hogy hazájában népszerűsítse a német 
filozófiát: L'esprit philosophique de l'Allemagne 
et la Pensée francaise (1915); Une thóorie alle-
mande de la culture, W. Ostvald et sa philosophie 
(1916). Egyéb műveiben főként Spinozával fog
lalkozott. 

Delbrück, 1. Bertold, német nyelvész, megh. 
Jenában 1922 jan. 3. Ujabb művei : Qrundlagen 
dor nordhoehdeutschen Satzlehre (1920). 

2. D., Hans, német történetíró. Tagja volt a 
versaillesi békedelegációnak és a birodalmi gyű
lésből kiküldött katonai szakértői bizottságnak, 
ahol élénken kritizálta Ludendorff tevékenységét 
és mulasztásait. Újabb művei: Krieg und Politik 
1914—17. (1918—19, 2 köt.); Weltgeschichte (I. 
Altertum, 1924, II. Mittelalter 1925, Nenzeit L, 
1926). 
*3. D., Heinrich, német jogász, szül. Berlinben 

1855 júl. 16., megh. Töstorfban (Schleswig-Hol- I 

stein) 1922 júl. 3. Porosz igazságügyi szolgálat
ban állott, 1917. államtitkár lett a birodalmi 
igazságügyi hivatalban, 1920 jan. 1. a német 
birodalmi törvényszék elnöke. 

4. D., Klemens, német államférfiú, megh. Jená
ban 1921 dec. 18. A világháborúban ő vezette a 
gazdasági mozgósítást. 1916 máj. 23. lemondott 
a porosz államminisztérium alelnökségéről, az
után jenai tiszt, egyetemi tanár lett. 1918 okt. 15. 
kinevezték a császár polgári kabinetirodáiának 
főnökévé. 1919-ben a nemzetgyűlésbe, 1920. a 
birodalmi gyűlésbe választottak. Beszédei 1917. 
jelentek meg. Művét: Die wirtschaftliche Mobil-
machnng Deutschlands (1924) fia adta ki. 

5. D., Max Emil, német gazdasági kémikus, 
megh. Berlinben 1919 máj. 4. 

Delcassé (ejtsd: deikasszé), Théophile, francia 
államférfi, megh. Nizzában 1923 febr. 22. Mikor 
a tengerészeti miniszterségtől megvált, 1913—14. 
nagykövet lett Szentpétervárott, 1914. külügy
miniszter a Viviani-kormányban 1915 okt. 13-ig. 
Londonban és különösen Szentpétervárott egyik 
f őtónyezője volt Németország diplomáciai bekerí
tésének. Mint külügyminiszter, a világháborúban 
a Dardanellák elleni támadásnak volt leghatha
tósabb szószólója s a kudarc miatt őt tették fele
lőssé, miért is még Viviani bukása előtt lemon
dott és visszavonult a politikai élettől. 

*Delcommune (ejtsd: deikommün), Aléxandre, 
belga Afrika-kutató, szül. Namurban 1855 okt. 6., 
megh. Brüsszelben 1922 aug. 7. Vezetője volt a 
Kongó melletti Boma állomásnak, 1887—89 kiku
tatta a Kongó vidékét Stanley Pooltól végig, vala
mint több mellékfolyót; 1890—93, a D.-i Kongó-
medence kikutatására vezetett expedíciót. 

Dél-Dakota (South Dakota), az északameri
kai Egyesült-Államok egyik állama, 201,014 km2, 
(1920) 636,547 lak. 

Deledda, Grazia, olasz írónő ujabb művei : II 
nostro padrone (1910); Nel deserto (1911); Co-
lombi e sparvieri (1912); Canne al vento (1913); 
Le colpe altrui (1914); Marianna Sirca (1915); 
L'incendio nell' uliveto (1918); II segreto deli' 
uomo solitario (1921). Magyarul megjelentek: 
A mi urunk (ford. Bállá Ignác, 1914); Mint szél
ben a nád (ford. Körösi Sándor, 1921). 

Delejes (Delejes), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Delényes (Delinesti), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Deléte (Dalecice), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Delit, hollandiai város, (i92é) 48,730 lak. 
Dél-Georgia, 1. Falkland-szigetek. (XX. köt.) 
Delhi, 1. brit-indiai tartomány, ter. 1536 km2, 

(1921) 488,188 lak. — 2. D., a tartomány fővárosa, 
(1921) 304,420 lak. 1922-ben egyetemet alapí
tottak. 

Dél-Hollandia, 1. Hollandia. (XX. k.) 
Deliblát (Deliblato), Temes vm., (1920) 4366 

lak. (Tr. SzHSz.) 
Delitzsch, poroszországi város, (1925) 14,772 

lakossal. 
Delitzsch, Friedrich, német orientalista, 

megh. Langensclmalbachban 1922 dec. 19. Mint 
a Bábel und Bibel c. munkája, úgy a Die grosse 
Táuschung (1920—21, 2 k.) c. munkája is heves 
harcot idézett föl. 
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*Delius, Frederick, német-angol zeneszerző, 
szül. Bradfordban 1863 jan. 29. német szülőktől. 
Nagyobb zenekari művei: Appalaehia; Seadrift; 
Brigg Fair; Summernight on the river Kvanga 
(1904); Falusi Romeo és Júlia (1907); Fennimore 
és Gerda (1919) zenedrámák. 

Déli vasút, 1. Duna-Száva-Adria- Vasúttársa
ság (XX. köt.). 

Dellőapáti (Apatin), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Dellys, kikötőváros Algériában, (1920) 14,000 
lakossal. 

Dél-Mandzsuria, japáni bérterület, 1. Kuan-
Tung (XX. köt). 

Delmenhorst, város Oldenburgban, (1919) 
21,878 lak. 

Delnekakasialva (Kákasove), Sáros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Délnyugatafrika, azelőtt Német-Délnyugat-
Afrika, volt német gyarmat; ter. 835,100 km3, 
(1921) 227,988 lak. Fővárosa Windhuk, (1921) 4510 
lak. Az 1915 júi. 9-iki fegyverletétel után (1. Vi-
láglwború, XIX. köt.) a délafrikai szövetség csa
patai szállták meg. Mandatáriusa a Népszövet
ség 1920dec.l7-iki határozata értelmében Nagy
britannia. Az 1925 júl. 13-iki alkotmány szerint 
a délafrikai szövetség kormánya által kinevezett 
adminisztrátor Délafrikakormányzójának helyet
tese ós legfőbb közigazgatási tisztviselő. Mellette 
9 választott tagból álló tanács (Advisory Council) 
működik, ezek közül 4 német, 4 délafrikai és 1 
hivatalnok a színesek részére. A németek meg
tartották állampolgárságukat, egyúttal a délafri
kai egyesülés polgárai és 1954-ig föl vannak 
mentve a Németország elleni katonai szolgálat 
alól. Önkormányzatát most készítik elő. Közigaz
gatásilag az ország 17 kerületre oszlik. 

*Dél-Orkney-szigetek, 1. Falkland-szigetek 
(XX. köt.). 
*Dél-Osszétia, 1922 óta autonóm terület Geor

gia területén. Fővárosa Zchinwali. 
*Dél-Rhodesia, 1. Rhodesia. (XVI. és XX. köt.) 
•Del Rio, határváros Texas északamerikai 

államban, (1920) 10,589 lak. 
*Dél-Sandwich-szigetek, 1. Falkland-szigetek. 

(XX. köt.). ' • 
*Dél-Shetland-szigetek, 1. Falkland-szigetek 

(XX. köt.). 
*Dél-Szakhalin,japánigyarmat, ter. 36,090 km«, 

(1924) 169,300 lak. 
•Délszlávia (Jugoslavia) = Szerb-Horvát-Szlo

vén királyság. 
Delta-Ámacuro, territórium Venezuelában, 

ter. 40,200 km3, (1920) 13,474 lak. 
*Delteil, Joseph, francia író, szül. 1897. Kezdet

ben dadaista volt, azután egyre jobban közeledett 
a fantasztikummal és maró gúnnyal vegyített 
realizmushoz. Regényei: Sur le fleuve Ámour; 
Cholóra; Les cinq sens ; La vie de Jeanne d'Arc 
című költői elbeszélésével elnyerte a Femina 
díját. 

Delzsény (Dizín), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Deme Károly, tanár és író, megh. 1926. 

Ujabb munkái: Magyarország helyzete és az 
európai népek harca (1914); Magyarország 
katasztrófája (1923). 

Demecser, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 3234 lak. 

Demeczky Mihály, matematikus, megh. Buda
pesten 1920 dec. 15. 1912-ben a budapesti egye
temre ny. rendes tanárrá nevezték ki. 

Deménd (Demándice), Hont vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Demónf alu (Demanova), Liptó vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Demény (Damaniza), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Demény Károly posta- és távirda-főigazgatót 
1919 nov. 24. államtitkári címmel és jelleggel a 
m. kir. posta és távirda vezérigazgatójává nevez
ték ki. Nevéhez fűződik a magyar posta reorga
nizációja^ forradalmak idején tönkretett, illetve 
az azt követő megszállás alatt elpusztult beren
dezésekpótlása, a személyzet fegyelmének helyre
állítása ós kezelési reformok s egyszerűsítések 
életbeléptetése, ami által a postát ismét a közön
ség igényeinek megfelelő színvonalra emelte. 
Az ő érdeme a posta adminisztrációjának átszer
vezése ós egyszerűsítése, ami az ország szaná
lását a posta részéről hathatósan előmozdította. 
A személyzet jóléti intézményeit is szivén viseli, 
így többek közt főérdeme van abban, hogy a m. 
kir. posta betegségi biztosító intézete 30 évre 
kezelésbe vette a Vöröskereszt-kórházat s hogy 
Budafokon szanatóriumot rendezett ba Társa
dalmi téren ós kivált a testnevelés terén is élénk 
tevékenységet fejt ki. E Lexikonnak is munka
társa. 

Deményháza (Damieni),, Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

Deméte (Demiaty), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Demeterfalva (Dumitresti), Maros-Torda 
vm. (Tr. R.) 

Demeterpataka (Dumitra), Alsó-Fehér vm. 
(Tr. R.) 

*Demetrovic (ejtsd: -ics), György, horvát poli
tikus, szül. 1885 szept. 11. A horvát szocialista 
párt egyik megalapítója. 1917-ben megindította 
a Njiva c. politikai revűt, mely a szabadkőmű
vesek közlönye. Az összeomlás után a demokrata-
párthoz csatlakozott és egy ideig a horvát orszá
gos kormány közgazdasági osztályvezetője volt. 
1920-ban képviselő lett. 1921 kir. helytartónak 
nevezték ki s ez állásától 1922 végén mentették 
fel. 1925. ismét képviselő lett, Pribicevic-párti 
programmal. 

Damir-Hisszár (görögül Sziderókasztró), előbb 
török, most Görögországhoz tartozó város, (1920) 
10,000 lak. 

Demjén, nagyk. Heves vármegyében, (1920) 
900 lak. 

Demkó, 1. György, egyházi író, tanár, megh. 
Budapesten 1914 május 5. 

2. D. Kálmán, történetíró, megh. Budapesten 
1918 febr. 13. 

Demmin, város Pommerániában, (1926) 12,602 
lakossal. 

Demolder, Fugéne, belga író, megh. Corbeil-
ben (Paris mellett) 1919 nov. 16. 

*De Monzie, Anatol, francia államférfiú, 1. 
Monzie. 



Dö Morgan — 141 — D e n n i s 

•De Morgan, William Fred, angol regényíró, 
szül. Londonban 1839 nov. 16., megh. u. o. 1917 
jan. 15. Fiatalabb korában festó és iparművész 
volt; nevezetesebb regényei: Joseph Vance (1906), 
It never can happen again (1909). 
*Demosthen, Atanáz, román orvos, szül. Brailá-

ban 1845., megh. Bukarestben 1926 máj. 27. 
Orvosi tanulmányait a montpellieri egyetemen 
végezte; hazatérve, a bukaresti egyetem sebész
tanára lett s mint ilyen megszervezte a román 
katonai sebészetet. 

Demsus (Demsus), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Denain, város Nord francia dép.-ban, (1921) 

23.472 lak. 
Denbigshire, grófság Walesben, ter. 1724 km2, 

(192D 154,847 lak. Fővárosa Denbigh, (192D 6782 
lakossal. 

Dencsháza, nagyk. Baranya vm., (1920) 1367 
lakossal. 

Dénes (Uhorná), Gömör ós Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 
*Dénes, 1. Gizella, írónő, szül. Oesárdon(Baranya 

vm.), 1900 jún. 25. Előbb pécsi, majd budapesti 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg finom 
lélektani rajzokkal és színes előadással figyelmet 
keltő elbeszélései. Pécsett egyideig újságíró is 
volt. Önállóan megjelent művei: Mecseki csend 
(Pécs 1920); Venyigelángok (u. o. 1923); Katalin 
ésaz Elet (Budapest 1925); Két fehér galamb{í926). 
*2. D. István, ügyvéd ós politikus, szül. Szász

városon 1889 márc. 3. 1912-ben a kolozsvári 
egyetemen jogi doktorrá avatták, 1914. Maros
vásárhelyt ügyvédi vizsgát tett. Szászvároson, 
majd Budapesten ügyvédkedett; 1922. nemzet
gyűlési képviselővé választották. Müvei: Román-
kérdés — magyar politika (1918); Választójog 
és nemzetiségi kérdés (1918); A földreform 
Magyarországon és a földreform jelentősége 

• (1923); Refleociók az új autonóm vámtarifa ter
vezetéhez (1923); A választójog és a földmunkás
ság (1925). 
*3. D. Valéria, festő, 1. Galimberti Sándor. 

(XX. köt.) 
Dénesd (Schildern), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dénesfa, kisk. Sopron vm., (1920) 767 lak. 
Dénesfalva (Danisovce), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Déneslak, kisk. Vas vm., (1920) 1047 lak. 
Dénesújfalu (Slipkovce), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dengeleg (Dindeleag), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. E.) 
*Dengl János, nyelvész, a gyorsírás történeté

nek és elméletének egyik legalaposabb ismerője, 
szül. Orczyfalván (Temes vm.) 1882. Főiskolai 
tanulmányait Budapesten végezte. A Budapesti 
Keresk. Akadémia, majd az egyetem közgazda
ságtudományi karának tanára 1920., a Felső 
Keresk. Iskolai Tanárképző Intézet igazgatója 
1923., a Keresk. Szakiskolai Tanárok Országos 
Egyesületének elnöké 1925., a Budapesti Közép
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke 1925. 
A Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírórendszer 
reformalakja főkép az ő nevéhez fűződik. Jelen
tékeny része van a Felső Keresk. Iskolai Tanár
jelöltek Kollégiumának megszervezésében. Ön

álló munkái: Az orczyfalvi német nyelvjárás 
hangtana (Budapest 1907); Reformjavaslatok 
(u. o. 1918); A népszerű gyorsírás és a Gabels-
berger-Markovits rendszerű reformgyorsírás 
(u. o. 1920); A hazai felső keresk. isk. tanárok 
képzésének és képesítésének múltja és jelen álla
pota (u. o. 1925); A hazai felsőfokú keresk .oktatás 
múltja és jelen állapota (u. o. 1925); Deutsche 
Kurzschrift, dem Ungarischen Reformsystem 
Gabelsberger-Markovits angepasst (u. o. 1925). 

Dengue-láz (1. V. köt.), kórokozója a szűrhető 
vírusok közé tartozik; főterjesztői szúnyogok 
(Stegomyia, Aedes (Armigeres) óbturbans Wal-
ker és Oulex fatigans Wied.). 

Denhardt, Gustav, Afrika-kutató, megh. Lip
csében 1917 júl. 19. 

Denia, város Alicante spanyol tartományban, 
(1920) 12,612 lak. 
*Deniker, Joseph, etnográfus és antropológus, 

szül. Asztrakánban 1852 márc. 6., megh. Paris
ban 1918 márc. 18. Parisban múzeumi könyv
táros volt. Számos állattani, néprajzi és antro
pológiai cikket ír t ; főbb önálló munkái: Anthro-
pologie et ethnographie de la mission du Cap 
Horn (Hyades-szel, 1892); Les races de l'Burope 
(1896—908); Races et peuples de la térre (1900); 
Les six races de l'Burope (1904). 

*Denikin, Anton, orosz tábornok, szül. 1872 dec. 
4. Harcolt az orosz-japán háborúban; a világ
háborúban 1917. a délnyugati orosz hadvonal 
parancsnoka lett; Kornilov halála után 1918 
márciusban átvette annak csapatait, azután a 
bolsevikok ellen fordult ós Dél-Oroszország 
nagy részét elragadta tőlük. Serege, mely Krasz-
nov ós Alexejev seregével bővült, 1918. szep.-ben 
60,000 főre rúgott s amidőn Ekaterinodar elfog
lalása után Alexejev meghalt, D. foglalta el he
lyét. A szibíriai bolsevik-ellenes lázadás elősegí
tette D. sikereit Dél-Oroszországban, ahol Sztav-
ropolt elfoglalta s ez alkalommal 35,000 bolse
vik katonát részint fogságra vetett, részint meg
ölt. De Kolcsak veresége után 1919 nov.-ben ő is 
vereséget szenvedett a vörös hadseregtől; 1920 
ápr. 4. a fővezérséget átadta "Wrangel tábornok
nak. Ezután Konstantinápolyba, majd Magyar
országba, utóbb Franciaországba költözött. 

Benis (ejtsd.- deni), Ernest, francia történetíró, 
megh. Parisban 1921 jan. 6. 

*I>enis d ' o r , villamos zongora, mely a hang 
állandó erősségét és dinamikai változatosságát 
iparkodik megteremteni. Feltalálója Prokop Di-
vis, Znaimban. 

Denison, város Texas északamerikai állam
ban, (1920) 17,065 lak. 

•Denison, George Taylor, kanadai politikus és 
katonatiszt, szül. Torontóban 1839 aug. 31., 
megh. u. o. 1925 jún. 8. Megalapítója ós sokáig 
elnöke volt Kanadában a birodalmi ligának; kü
lönösen támogatta Chamberlain Joseph birodalmi 
politikáját. 

*Dennis, John, angol drámaíró és kritikus, 
szül. Londonban 1657., megh. 1734 jan. 6. Kül
földi útjáról hazatérve, az irodalomnak szentelte 
munkásságát. Nagyrészt elfeledett darabjai közt 
legnagyobb sikere yolt a Liberty Asserted (1704) 
címűnek. Többet érnek színi kritikái, melyek 
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közt leghíresebb: Advancement and reformation 
of modern poetry (1701). Swift, Addison és Popé 
részéről sok támadásban és gúnyban volt része 
kíméletlen kritikái miatt. Nagy szegénységben, 
vakon halt meg. 

•Dent, Edward Joseph, angol zenei Író, szül. 
Ribstoneban (Yorkshire) 1876 júl. 16. Főbb mü
vei: Alessandro Scarlatti, his life and works 
(1905); Mozart's operas (1913). Angolra fordí
totta Mozart operáinak szövegét. 

Denta (Denta), Temes vm. (Tr. R.) 
Denton, 1. város Laneashire angol grófság

ban, (192D 17,620 lak. — 2.D., város Texas észak
amerikai államban, (1920) 7626 lak. 

*Denusianu, Ovid, erdélyi származású román 
költő, szül. 1873. Szimbolista versei, valamint 
nyelvtudományi tanulmányai igen értékesek. A 
VieaJ;a Nouá c. folyóirat szerkesztője volt. 

Denver, Colorado északamerikai állam fő
városa, (1920) 256,491 lak. 

Deoband, brit-indiai város, (1921) 17,891 lak. 
•Depont (ejtsd.- aapon), Léonce, francia költő ós 

tanár, szül. 1862. 1903-ban az akadémia nagy 
dijával tüntette ki Victor Hugóboz irt ódáját. 
Ugyancsak akadémiai jutalomban részesült Péle-
rinages c. verskötete is. 

Deprez, Marcél, francia elektrotechnikus, 
megh. Vincennesben 1918 okt. 13. 
*De Prorok, Byron Kulin, amerikai archeoló

gus, szül. Mexico-Cityben 1896 okt. 6. Angliában 
és Genfben tanult. Előbb Yucatanban, majd 
Cartbagóban és a Szaharában ásatott. Főműve: 
Digging for lost Afriean gods (1926). 

Deptford, London DK-i közigazgatási kerü
lete, (1921) 112,534 lak., nagy vágóhidakkal, hajó
gépgyárakkal. 

Dér (Mrazovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dera-Gázi-Khán, v,áros Brit-Indiában, (1921) 

20,731 lak. 
•Derain, (ejtsd: aöreíí), André, francia festő, szül. 

Chatonban 1880. Carriére-nél tanult, de első 
munkáin Van Gogh hatása erősen érezhető. 
1904-ben tűnt fel, ekkor ismerkedett meg Matisso 
csoportjával, amelynek csakhamar egyik leg
nagyobb hatású vezére lett. Műveiben a szer
kezetet és a fölépítést tartja lényegesnek, ezt 
hangsúlyozza különös erővel, úgy hogy, bár 
maga távol állt a kubizmus szokásaitól, ő tekint
hető a kubizmus ősének. 1910 körül festett képei, 
Cagnes látképe, a Cadaques átmeneti korszakát 
mutatják az impresszionista foltstílusból a geo
metrikus konstruktivizmus felé. Főként arcképei 
és csendéletei jelentősek. Szobrászattal is foglal
kozott : Guggoló c. kőszobra (1907) közismert. 
V. ö. Dániel Henry, D. (Leipzig 1920). 

Dera-Izmail-Khán, város Brit-Indiában, (1921) 
39,341 lak. 

Derbent, város, 1919-től Dagesztán orosz ta
nácsköztársasághoz tartozik, (1913) 32,718 lak. 

Derby, 1. angolországi város, (1923) 132,800 
lak. — 2. D., város Connecticut éezakamerikai 
államban, (1920) 11,238 lak. 

*Derby, Edward George Villiers Stanley gróf, 
D. Frederick Arthur gróf volt kanadai főkor
mányzó (megh. 1908.) fia, szül. Londonban 1865 
ápr. 4. Előbb Kanadában szolgált a kormányzó

ságnál, majd a parlament tagja lett, 1900—03. a 
hadügyi kormány pénzügyi titkára, 1903—05. 
főpostamester volt. A világháborúban 1916—18. 
előbb hadügyi államtitkár, majd hadügyminisz
ter volt, keresztülvitte az általános újoncozást; 
a háború után párisi nagykövet lett, 1922—23. 
ismét hadügyminiszter volt. 

Derbyshire, angol grófság, ter. 2632 km', (1921) 
714,539 lak. 

Dercén (Dercén), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dercsény (Dursztyn), Szepes vm. (Tr. L.) 
Dér csika (Dercika), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Derecske, nagyk. Bihar vm., (1920) 9843 lak. 
Deregnyő (Drahnov), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Derekegyház, nagyk. Csongrád vm., (1920) 2567 

lakossal. 
*Deréki Antal, szinész és író, szül. Szentesen 

1849. 1867-ben kezdett színészkedni, ekkor írta 
első darabját, a Miksa császár halálát.Több vidéki 
társulatnak volt tagja, majd igazgatója. Számos 
német, olasz és francia színdarabot fordított és 
sok szinművet í r t : Egy órán át Ausztria csá
szára; Pest titkai; Buta, butább, legbutább; Két 
dudás egy csárdában: Trézsi asszony; Szép 
asszony kocsisa; Munkácsi rab; A szégyenfolt; 
Búzavirág; Eleven ördöginkét utóbbit Blaháné 
vitte sikerre); Kondorosi szép csaplárné; Gábor 
Áron; Napraforgó; Szép Nádia ; Dreyfus ka
pitány ; TJriel Ákoszta stb. Vándorkomédiások 
e. alatt elbeszéléskötete jelent meg 1922. 

*Deréme (ejtsd: dörém), Tfistan, francia költő, 
szül. 1889. Előbb a fantaisisták, majd a Pléiade 
köréhez tartozott. Legértékesebb kötete: La ver-
dure dorée. 

Derencsény (Driencány), Gömör és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Derenk, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 416 lak. 
•Derennes (ejtsd: asrenn), Charles, francia író, 

szül. 1882. Regényeinél értékesebb lírája: Lá 
tempéte; Persóphone; La chanson des jeunes 
füles; Le Livre d'Annié. Igen érdekes Bestiaire 
sentimental című sorozata, amely állatlélektani 
megfigyeléseit tartalmazza. 1924-ben elnyerte a 
Femina diját. 

DerenyoYZ>n»!Of aAKrassó-Szörény vm.(Tr. E.) 
Deresk (Drzkovce), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Deréte (Dretea), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Dérföld (Dörfel im Burgenland), Sopron vm. 

(Tr. A.) 
Déri, 1. Ferenc, 1915. Budapest székesfőváros 

alpolgármesterének választották meg, 1920. nyu
galomba vonult. 

*2. D., Frigyes, műpártoló, szül. Baján 1851., 
megh. Bécsben 1924 okt. 23. 1873-ban Bécsbe ke
rült, ahol nagy selyemgyárat alapított. Tekin
télyes vagyont gyűjtött, amellyel értékes könyv
tárat ós gazdag muzeumot rendezett be. 1916-ban 
Baján megvásárolta a ferencrendiek 5 holdas 
parkját, ahol közművelődési könyvtárt állított 
föl, amelyet a telekkel együtt szülővárosának 
adományozott. 1920-ban több mint 50,000 darab
ból álló és tízmillió aranykoronát jóval felül
haladó értékű gyűjteményét Debrecen varosának 
ajándékozta. L. Déri-múzeum. 
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2. D. Gyula, író, megh. Budapesten 1919 
febr. 4. 
*3.1). Jenő, operaénekes, szül. Szolnokon 1869 

ang. 19. Paulinái tanult a Zeneakadémián; 
előbb vidéken működött kisebb szinpadokon, 1900 
óta a in. kir. Opera tagja. Főbb szerepei: Mimé, 
Bleázár, Dávid (Mesterdalnokok). 
*Déri-muzeum, Déri Frigyes (1. o.) nagy ar

cheológiai, művészeti, műipari, történelmi, könyv, 
metszet, kézirat és numizmatikai gyűjteménye, 
amelyet Debrecennek ajándékozott. Legbecse
sebb részei közé tartozik a Szent Istvántól nap
jainkig terjedő érmegyüjtemény, az őskori lele
tek, amelyek majdnem kizárólag magyar lelő
helyekről származnak, az egyiptomi csoport, 
amely Brugsch pasa hagyatéka, az ókori rész, 
művészi miniatűrjeivel ós tanagra-flguráival, ko-
rmthusi és etruszk sisakokkal, egy remekművű 
bronz tripos-szal a hozzátartozó tállal együtt, a 
gazdag fegyvergyűjtemény, amelynek legfonto
sabb tárgya egy XV. sz.-i tárcsa, ama ritka pél
dányok egyike, amelyek Mátyás hódító csapatai 
után Bécsben maradtak, egy zománcozott nyereg 
(állítólag Ocskay tulajdona), az ötvöstárgyak, 
amelyek dísze egy kehely a XVIII. sz. elejéről 
(állítólag Rákóczi ajándéka egy bécsi családnak), 
kerámia, textilnemüek, képek (Munkácsy, Zichy, 
Kupeezky) stb. Debrecen városa a múzeum el
helyezésére 1926. nagy palotát épittetett. 
•Derkovits Gyula, festő, szül. Szombathelyen 

1894. Eleinte asztalos volt s főképp önképzés út
ján jutott annyira, hogy 1919-ben már kiállít
hatta első müveit a Nemzeti Szalonban. 1924-ben 
feltűnést keltettek munkái a bécsi Hagenbunű 
kiállításán. Főképp magányos alakokat rajzol és 
fest, redukált formaadással. 
*Derinacentor (állat), kullancsnem. Legis

mertebb faja a D. reticulatus Fabr., mely Francia
országban a kutyák gyakori élősködője és a 
kutyák vérvizelését (haemoglobinuria) okozó Pi-
roplasma (Babesia) canis főátoltója. A hím 
4—5 mm., a nőstény vérrel teleszivódvá 14 mm. 
hosszú. 
*Derinaglyplras (állat), 1. Bühatkák (XVI. 

köt.). 
*l)ermatol>ia (állat), a Pöcsök-félék (Oestri-

dae) családjába tartozó légynem. Legveszedelme
sebb faja az Amerika trópusi részeiben gyakori 
berne-pöcsök (D. noodalis Goudot), melynek lár
vái az ember és különböző emlős háziállatok bő
rében élősködnek és ott gizsószerű daganatokat 
okoznak. Lárvái ver macague, mayacuil, továbbá 
bemé és torcel néven ismeretesek. 
*Dermatodectes (állat), 1. Bühatkák (XVI. 

kötet). 
Deruiatopliagus (lábrühatkák, (állat), 1. 

Bühatkák (XVI. köt). 
Derna, az északafrikai olasz Kyrenaika fő-

kikötője, (1921) 12,500 lak. 
Dernburg, Bernhard, német államférfiú, 1919. 

német nemzetgyűlési, 1920. birodalmi gyűlési 
képviselő lett, 1919 ápr.-tól jún.-ig birodalmi 
pénzügyminiszter volt. 

Derne, porosz község Dortmund kerületben, 
újonnan több bányászközségből alakult, (1926) 
15,747 lak. 

Dernö (Drnava), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dernye (Deronje), Bács-Bodrog vm. (Tr 
SzHSz.) 

Dérouléde, Paul, francia politikus és iró, 
megh.Mont-Boronban 1914 jan. 30.1921-ben Metz-
ben szobrot állítottak emlékének. 

Derschatta (v. Standhalt), Július, osztrák 
politikus, megh. Bécsben 1924 febr. 2. 

Derzsenye (Dréenice), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dés (Dej), rtv. Szolnok-Doboka vm., (1920) 

12,500 lak. (Tr. R.) 
Désakna (Ocna-Dejului), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
' D c s a n n e x i o (lat.), régebben más állam által 

elfoglalt területnek újból való visszafoglalását je
lenti. Főleg a franciák alkalmazták Blszász és 
Lotharingia tartományok visszafoglalására vo
natkozólag. 

Descaves (ajtsd: dókáv), Bucién, francia iró, a 
Goncourt-akadémia tagja lett. Ujabb munkái: 
Oiseaux de passage (1904. M. Domnayval), 
L'attentat(1906A.Capus-vel):Lapréférée(1907); 
Flingot (1907); La vie douloureuse de Marceline 
Desbordes-Valmore (1911); Ateliers d'aveugles 
(1912); Philémon, vieux et la vieille (1917); 
Barabás (1914); La maison anxieuse (1916); Dans 
Paris bombardé (1919); L'as de coeur (1920) stb. 

•Desch&mps (ajtsd: désaffi), Auguste, francia jog
tudós, szül. Henrichemontban (Char) 1863 jan. 21. 
1919-ben az Acadómie des sciences morales tagja 
lett. Fő müvei: Le Dol et la Faute des incapables 
dans les contrats (1890); Du systéme de contraven-
tion dans nos lois sur l'hygiéne etla sécuritó des tra-
vailleurs (1895); Les caraetéres fondamentaux 
de la mutualité (1904); Régime normál et régime 
de guerre des inventions et des brevets en Francé 
1917). 

Deschanel (ajtsd: désanei), Paul, francia politikus, 
megh. Parisban 1922 ápr. 28. A kamara elnöke volt 
1912—20 , azután 1920 febr. 18. a köztársaság 
elnökének választották, de máj. 23. vasúti bal
eset érte, minek következtében elbetegesedett és 
szept. 21. lemondott. Ujabb müve: Gambetta 
(1920). 

•Desclauzas (ejtsd: dékiozá), Malvina Ernestine 
Armand (Marié néven), franci a kómikus-szinész-
nő, szül. Parisban 1840., megh. Nogent-sur-Marne-
ban 1912 márc. 9. Ragyogó humorával és friss 
jókedvével tűnt ki. 

Désf alva (Deaj, T>ea§), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Désháza (Deja), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Desio, város Milano olasz tart.-ban, (1921) 

10,953 lak. 
Deskófalva (Deskovice), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Déskörtvélyes (Ourtuiusul-Dejului), Szol

nok-Doboka vm. (Tr. R.) 
•Des Marez (ejted.- démaré), Guillaume, belga jog

történetire, szül. Kortrijkban 1870 aug. 15. Brüsz-
szelben tanár és városi levéltáros lett; egyik ala
pítója az Institut de Soeiologienak. Számos, 
Belgium történetére vonatkozó tanulmányt í r t : 
főbb művei: Étude sur la propriété fonciére dans 
les villes du moyen-áge (1898); L'organisation 
du travail á BruxeUes au XV. siécle (1902.) 
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De Smet de Naeyer, Paul, gróf, belga állam
férfi, megli. Brüsszelben 1913 szept. 9. 

Des Moines (ejtsd: dimojn), Iowa északamerikai 
állam fővárosa, (1925) 141,441 lak. 

*Desmoulin (ejtsd: aémuieS), Fernand, francia 
rézkarcoló, szül. Javerlhacban 1853., megh. Ve
lencében 1914 júl. 14. Híres Írókról és tudósokról 
készített rézkarc-portrékat. 

Désorbó (Gárbáu, Solnoc-Dőbdca), Szolnok-
Doboka vm. (Tr. E.) 

*Despax (ejtsd: dépá), Émile, francia költő, ezül. 
1881. A szimbolista irány híve. Első verskötete, 
a La maison des glycines, elnyerte az akadémia 
jutalmát. 

Dessau, most Anbalt német szabad állam fő
városa, (1925) 72,375 lak. 

•Dessauer-féle mélyhegedű, Dessauer H. linzi 
hangszergyáros szabadalma (1911); célja, hogy 
a mélyhegedű hangjának erősségét és mélységét 
a hegedű menzurájával érje el. V. ö. Dessauer, 
Die Verbesserungs-Versuche beim Bau der Viola 
(Berlin 1912). 

Dessewffy, 1. Arisztidgróf, író, a 
képviselőház elnöki tanácsosa, megh. 
Budapesten 1922 jún. 30. 

2. D. Aurél, gróf, politikus és nem
zetgazda, a Tud. Akad. igazgató taná
csának tagja, 1916. megkapta az 
aranygyapjas rendet, 1917. a király 
országbíróvá nevezte ki. 

Dessoir, Max, német filozófiai 
iró, újabb művei : Abriss einer Ge-
schichte der Psychologie (1911); Vom 
Jenseits der Seele (1917); VomDies-
seits der Seele (1923). Azonkívül 
Lehrbueh der Philosophie c. gyűjte
ményes munkát szerkeszt, melyből 
1926-ig 2 kötet jelent meg. — Neje : 
D. Susanne, szül. Triepel, neves 
oratórium- és dalónekesnő, szül. Grün-
bergben (Szilézia) 1869JÚ1. 23. 

*De Stefani, Alberto, olasz politikus, szül. Ve
ronában 1879 szept. 6. Velencében nemzetgaz
daságiam tanár, 1921.fascista képviselő lett, 1925 
júl. 8-ig pedig Mussolini kormányában pénzügy
miniszter volt. Mint ilyen reformálta az állam
háztartást, redukálta a kiadásokat, számos adó
nemet eltörölt és három újjal pótolta azokat. 
Az addigi hat és félmilliós deficit helyett fölös
leget tudott felmutatni, de 1925. a sikertelen 
előirányzat után kénytelen volt helyét Volpinak 
átengedni. 

D'Estournelles de Constant, báró, pacifista, 
megh. Parisban 1924 máj. 15. Feltűnést keltett 
1912. kiadott tiltakozása Montenegró királyához 
a török hadüzenet ellen. 

Desvalliéres (ejtsd: dévaiiiér), Ernest Georges 
Maurice, francia színműíró, megh. Parisban 1926 
mára 23. 

Désy Zoltán, volt pénzügyi államtitkár, 1915. 
bevonult a 22. magyar (marosvásárhelyi) népföl
kelő ezredhez és mint századparancsnok 1915 
márc. 24. Galíciában Zalesczyki mellett az oro
szokkal vívott hősi küzdelemben elesett. A pie-
carnai temetőben 1915 jún. 17. exhumálták ós 
külön sírba tették, ahonnan 1924 máj. 4. Buda-

pestre hozták és máj. 15. az országházból nagy 
gyászünnepsóggel temették el. 

Desze (Desesti), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Deszk, nagyfi. Csanád, Arad és Torontál közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 2377 lak. 
Deta = Detta. 
Detaille, Edouard, francia festő, megh. Paris

ban 1912 dec. 23. 
Detek, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 607 lak. 

•Detektor, így nevezzük azokat a készülékeket, 
melyek valamely vezetékrendszerbe kapcsolva, 
kimutatják az illető vezetékrendszerben pl. drót
nélküli elektromágneses hullámok által keltett 
elektromos rezgéseket. A D.-ok működése külön
böző jelenségeken alapul. 

A mágneses D.-ok működése azon alapul, hogy 
egy mágnesezett, vagyis mágneses erőtérben 
lévő kemény vasdrótban hirtelen megváltozik a 
mágneses indukció, ha egy elektromágneses rez
gés erőtere hat reá. Marconi mágneses D.-ában 
(1. ábra) a D vasdrót a K korongokon átvetve, 

1. á'ura. 

folyton 'mozog a mágneses teret létesitó P 
mágnespatkók előtt. Az L vevőkörbe van kap
csolva a P patkók elé helyezett St tekercs. A 
drót valamely része mozgás közben a tekercs 
belsejébe kerülve, az elektromágneses rezgések 
mágneses terének behatása alá jut, melyek mág
neses indukcióját hirtelen megváltoztatják. Ez a 
változás pl. egy az St tekercsre dugott másik 
&'t tekercs áramkörébe kapcsolt T telefonban 
hallható. 

A termikus D.-ok az elektromágneses hullá
mok által a vevőkörben keltett váltakozó ára
mok hőhatásán alapulnak. Különösen a felvett 
energia mérésének céljára alkalmasak és hasz
nálatosak és kitünteti őket nagy érzékenységük. 
Ilyenek: 

1. A bolometer v. barretter (Gáti Béla). Ez egy 
igen vékony,pl. O'OOOömm. vastag és néhány mm. 
hosszú platinaszál, mely akár egy Wheatstone-
féle híd, akár (Gátinál) egy kompenzációs kap
csolás egyik ágát képezi. A vevőkörben az elek
tromágneses hullámok által keltett csekély erős
ségű váltakozó áramot a bolometerbe vezetve, 
a platinaszál felmelegszik, ellenállása megnöve
kedik ós a Wheatstone-féle hídba kapcsolt gal-
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vanometer kitérést mutat, mely első megközelí
tésben a váltakozó áram erősségével arányos. A 
berendezés érzékenysége lényegében a galvano
méter érzékenységétől függ, de fokozható nagy 
mértékben azáltal, hogy a bolometerdrótot 
evakuált üvegedénybe zárjuk, ami által a bolo-
meternek a hővezetés okozta hőveszteségét mi
nimálisra csökkenthetjük. 

2. A termoelem v. termokereszt (2. ábra). 
Az ak Oj drót valamely termoelem-kombináció-
Bak — célszerűen tellur-konstantánnak v. tellur-
platinának — egyik fémjéből, a bt b2 drót a másik 
fémjéből készül. A G és D drótok egy galvano
méterhez vezetnek, az A és B vastag drótokba 
vezetik az elektromágneses hullámok által a 
vevőkörben gerjesztett nagy szaporaságú válta
kozó áramot. Ez felmelegíti a &, a„ ágat, vagyis 
az a, Oj és bt í>2 drótok érintkezési helyét, míg az 

2. ábra. 

<LC és 62 D érintkezési helyek hőmérséklete alig 
változik, aminek következménye egy termoáram 
a galvanometerkörben. Az érzékenységet itt is 
fokozza, ha a termokeresztet légüres térte zárjuk. 
Természetesen a hőfejlődós helyén a lehető leg
nagyobb felmelegedés érdekében a fajhőn kívül 
lehető kicsinynek választandó a termoelem tö
mege és felülete. Ezt úgy is el lehet érni, ha a 
két fém csúcsban vagy egy ól mentén érintkezik 
egymással. 

3. A termogalvanometer (Duddell és Boys). 
Egy mágnespatkó (3. ábra) pólusai között függ 
a K keret, mint egy közönséges forgótekercses 
galvanométerben. A keret alul termoelemben 
végződik. Lehetőleg nagy elektromotoros erejű 
(Mzmut-antimon) kombináció választandó. A 
termoelem alatt van elhelyezve a H hődrót, 
mely esetleg egy üveglapra lecsapott vékony 
platinarótegből vagy aranyfüstlemezkéből is áll
hat, amelyen keresztül vezetjük a nagy szapo-
raságú váltakozó áramot.Bz felmelegíti a hődrótot 
és a termoelemet, a K keretben áram indul, mire 
a keret kitér és a kitérés nagysága a T tükör 
segélyével észlelhető. 

Révai Hagy Lexikona. XX. köt. 

A kohérer a lazán, tökéletlenül érintkező ve
zető részecskék, fémreszelék azon tulajdonságán 
alapul, hogy a f émreszeléknek a tökéletlen érint
kezés következtében mutatkozó nagy ellenállása 

3. ábra. 

elektromos rezgések hatására igen jelentékeny 
mértékben csökken. Egy üvegcsőben két J?, ésü^ 
fémelektród között fémreszelék, fémszemcsék 
vannak (4. ábra). Bekapcsolva a JB battériát, a 

4. ábra. 

G galvanométer a reszelek nagy ellenállása miatt 
csak kis kitérést mutat. Ha a V V vezetékben 
elektromágneses hullám keltette váltakozó áram 
halad, az ellenállás hirtelen csökken és a galva
nométer kitérése növekszik. Az ellenállás csökke
nése megmarad azután is, mikor már V T-ben 
az elektromos rezgések megszűntek. A kohórert 
meg kell kopogtatni, akkor ellenállása újra fel
veszi a nagy értéket. A kohérer igen sok kiviteli 
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alakban ismeretes, melyek az elektródok és a 
reszelek fémanyagában, az elektródok közötti rés 
méretezésében és alakjában stb. különböznek egy
mástól. Míg a hullámok hatására a kohérer ellen
állása csökken, addig az 

elektrolitikus D.-ok egyik csoportjánál a hul
lámok hatására az ellenállás növekedik. A de 
Forest-téle ily D. (5. ábra) üvegcsőbe helyezett 
két fémelektródja között víztartalmú glicerin
ből, finom fémreszelékből és ólomglétből álló pép 
van. A B battéria árama által létesített elektro
lízis a fóinreszelék részecskéi között fémes hida
kat létesít, melyek az ellenállást csökkentik. Ha 
rezgések mennek át a D.-on, e hidacskák tönkre
mennek, az ellenállás megnövekedik. 

Az elektrolitikus D.-ok másik tipusa a Schló-
milch-cella, melynél hígított kénsavba egy vasta
gabb és egy igen vékeny platinadrót merül, utóbbi 
üvegcsővel van körülvéve, melyből csak kevéssé 
nyúlik ki és egy elem pozitív sarkával lesz össze
kötve, míg a vastag drót a negatívval. Ezen 
elem elektromotoros ereje csak nagyon kevéssel 
nagyobb, mint a Pt — hígított kénsav — Pt-kombi
náció polarizációs elleuelektromótoros ereje úgy, 

5. ábra. 

hogy a cellán normális állapotában csak csekély 
áram halad át. Ha rezgések érik, az ellenállás 
csökken ós a körbe kapcsolt galvanométer 
nagy. )b kitérést mutat. 

A kristály-D. valamilyen kristályból, pl. broo-
kit, karborund, pyrit stb. áll, melyet csekély nyo
mással vagy két fémelektród közé, vagy egy 
fémelektróddal szemben helyezünk el és azután a 
kohérer mintájára egy galvánelemmel és galva
nométerrel vagy telefonnal sorbakapcsolva, he
lyezzük el a rezgési körben. Pontos, hogy mily 
kristályokat mily fémből készült elektródokkal 
kombinálunk. A kristály-D.-ok működését illetően 
Tisiot végzett vizsgálatokat és azt találta, hogy 
egy r szűknek működése olyan, mint a termo-
elemekó; ezeknél fontos, hogy az érintkezés 
pontszerű legyen és ezek segédelem nélkül is 
működnek, a másik csoport működése pedig való
színűleg a kombináció egyenirányító hatásán 
alapul. 

Leginkább elterjedt és a kristály-D.-nál érzé
kenyebb az awdioíí-kapcsolásban használt elek
troncső. L. Rádió. 

Détér (Detiar), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dotk, kisk. Heves vm., (1920) 1791 lak. 

•Detlefsen, Detlef, német klasszikus filológus, 
szül. Neuendeichben 1833 szept. 25., megh. Glück-
stadtban 1911 júl. 24., ahol gimnáziumi igazgató 
volt. Kiadta Plinius Naturális Historia-ját (6 köt., 
1866—82) és több e munka körébe vágó érte
kezést írt. Művei közül kiemelendő: Die Ent-
deckung des germanisehen Nordens im Altertum 
(1901). 

Detmold, Lippe német szabad állam fővárosa, 
(1925) 16,000 lak. 

Detre (Detrich), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Detreialva (Olcnava), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Detrehem (Driqhiu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Detrekőcsütörtök (Plavecky Stvrtok), Po

zsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Detrekőszentmiklós (Plavecky Sváty Miku

lás), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Detrekőszentpéter (Plavecky Sváty Péter), 

Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Detrekó'váralja (Plavecké Podhradie), Po

zsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Detroit, város Michigan ószakamerikai állam

ban, (1920) 993,678 lak. 
Detta (Deta), Temes vm., (1920) 3854 lak. 

(Tr. li.) 
*Detti, Cesare, olasz festő, szül. Spoletóban 

1848 nov. 28., megh. Parisban 1914 máj. 19. Hí
resebb képei: Esküvő II. Henrik korában; Három 
testőr ; Paris ítélete ; Álarcosbál az operában; 
Hangverseny ; Cesare Borgia ; Szüret; Három 
grácia stb. 

Detva = Gyetva. 
*Detzner, Hermann, német katonatiszt és föld

rajzi kutató, szül. Speyerben 1882 okt. 16. Afri
kában 1912—13. Kamerun, 1914. Uj-Guinea ha
tárkijelölő és kutatóbizottságának kormánybiz
tosa volt; a világháború Uj-Guineában érte s a 
sziget belsejébe vonult, ahol földrajzi kutatásokat 
végzett, 1920. a potsdami birodalmi levéltárban 
foglalt el vezető állást. Müvei: Die Kamerun— 
Nigeria-Grenze (1914); Kreuz- und Querzüge auf 
Neuguinea (1919); Vier Jahre unter Kannibálén 
(1920); lm Lande der Dju-Dju (1923). 

•Deübel, Léon, francia költő, szül. Belfortban 
1879 máj. 22., öngyilkos lett Parisban 1921 jún. 7. 
A szimbolisztikus irány egyik képviselője volt. 
Önállóan megjelent verses kötetei: La chanson 
babutiante (1899); Le chant des routes et des 
dóroutes (1901); La lumiére natale (1905); Poé-
sies(1906); Poömes choisis(1909); Ailleurs(1911); 
Régner (1913). 

Deucher, Adolf, svájci államférfi, megh. Bern
ben 1912 júl. 10. 

Deuntzer, Johan Henrik, dán államférfi, megh. 
Kopenhágában 1918 nov. 16. 

Deurne, község Anvers belga tart.-ban, (192a) 
16,022 lak. 

Deussen, Paul, német filozófus, megh. Kiéiben 
1919 júl. 7. Újabb művei : Vedanta, Platón und 
Kant (1917); Mein Lében (1912). 

•Deusser, Augtist, német festő, szül. Kölnben 
1870 febr. 15. Többnyire tájképeket és a katona
életből való jeleneteket fest. Vezetője volt a düs
seldorfi Sonderbundnak (szecesszió), amely 1910. 
az elsőkiállitást rendezte. Műveinek legkiválóbbjai 
Zürichben és Kölnben vannak. 



Deutsch 

Deutsch Antal, közgazdasági iró, megh. 1920 
jún. 19. 

*Deutsch, Gotthold, zsidó teológus, szül. Ka-
nitzban (Morvaország) 1859 jan. 31., megh. Cin
cinnatiban (Ohio) 1921 okt. 14. Ugyanott a 
Hebrew Union College magántanára volt. Főbb 
művei: The theory of oral tradition (1897); The 
Mstory of the Jews (2. kiad. 1921). 

Deutsch-Brod (Nemecky-Brod), csehországi 
város, (i9ai) 8986 lak. 
•Deutsch de la Meurthe (ejtsd: —dö la mSrt), 

Henry, francia nagyiparos ós emberbarát, szül. 
Parisban 1846 szept. 25., megh. Romainville-^es-
Mureaux-ban 1919 nov. 24. Nagy összegekkel 
támogatta a francia automobil- és repülőgépipart. 
Jelentős Le pótrole et ses applications (1891) c. 
műve. Icare címen kétfelvonásos operát kompo
nált, melyet 1911. mutatott be a párisi opera. 

Deutschkreutz = Sopronkeresztúr. 
*Deutselilaii<I, német kereskedelmi tenger

alattjáró, 1900 tonna, 29 fővel, épült 1915—16. 
König kapitány vezénylete alatt 1916. két ízben 
törte át a blokádot és jutott el haj nélkül Ameri
kába. 1917-ben hadi-tengeralattjáróvá építették 
át és a háború után Franciaországnak szolgál
tatták ki. 

Deux-Sévres, département Franciaországban, 
ter. 6054 kin*, (1921) 310,060 lak. 

Déva (Déva), rtv. Hunyad vm., (1920) 8658 lak. 
(Tr. E.) 
*De Valera, az ir szabadságmozgalom vezére, 

L Ydera (XVIII. köt.) 
Devalváció (1. V. köt.), néven ismeretes külö

nösen a forgalomban lévő pénzjegyek mennyisé
gének az a leszállítása, amit az osztrák bankó-
cédulák tekintetében I. Ferenc császár az 1811. 
évi február 20-iki pátenssel hajtatott végre. A 
rendezés abban állott, hogy az 1.060,708.753forint 
névértékű bankócédulákat ú. n. váltócédulákra 
cserélték ki, úgy hogy 500 forint bankócédula 
helyett 100 forint váltócédulát adtak. Ennek az 
intézkedésnek a következtében a bankócédulák 
flzetőereje az 1/í,-ére csökkent (devalválódott); 
ha azonban valamely tartozás olyan időben 
keletkezett, amikor a bankócédulák ezüstértéke 
már csökkent voit, a tartozás váltócédulában 
kifejezett összegét egy erre a célra készített 
táblázat segítségével kellett kiszámítani s az 
így kiszámított összeg kevesebb volt, mint 
amennyit a tartozás névértékének megfelelő 
váltócédulaösszeg tett volna ki. A bankócédulák 
D.-ját Magyarországon az 1812 aug. 1-í királyi 
rendelet szabályozta. D. alatt általában azt az 
eljárást értjük, amikor a papírpénznek a kény
szerárfolyam (1. XI. köt.) szabályában kifejezett 
fizetőerejét a jogszabály meghatározott mérték
ben leszállítja. 

Dévatapolca (loplita Hunadoara), Hunyad 
vm. (Tr. K.) 

Dévaványa.nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
(1920) 13,349 lak. 

Devecis Del Vecchio, Ferenc (istenhegyi), 
mérnök, megh. Budapesten 1924 ápr. 27. 
. Devecser, nagyk. Veszprém vm. (i820)42331ak. 

Develle, Jules Paul, francia politikus, megh. 
Parisban 1919 okt. 30. 

Devonshire 

Deventer, németalföldi város, (1925) 33,700 lak. 
Dévény (Devín), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dévény új falu (Devinska Nova Ves), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Devicse (Devicie), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Devizaközpont, a pénz külföldi értékelésében 
fenyegető csökkenés elhárítására irányuló intéz
mény. Alapgondolata, hogy a külföldi deviza- és 
valutaárfolyamok alakulását egyéb tényezőkön 
felül a kereslet és kínálat viszonya is befolyá
solja és ennek folytán a külföldi fizetési eszkö
zök iránti keresletnek, valamint a belföldi fize
tési eszközök kínálatának csökkentésével a bel
földi pénz külföldi értékalakulását kedvezően le
het befolyásolni. A D. olyan központi szerv, 
amelynek hozzájárulása nélkül sem belföldi fize
tési eszközt külföldre juttatni, sem külföldi fize
tési eszközt megszerezni nem szabad. A D. intéz
ményét — bár rendszerint nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket — a legtöbb romló valu
tájú állam igénybevette a világháború folyamán 
és az azt követő időkben, segítségével sike
rült is legalább a váratlanul és hirtelen bekövet
kező árfolyamváltozások lehetőségót csökken
teni. A D. működése nemcsak a szoros értelem
ben vett devizákra (1. Külföldi váltó), hanem a 
külföldi törvényes fizetési eszközökre is ki szo
kott terjedni. Nálunk a háború alatt a külföldi 
fizetési eszközök forgalmát a 4308/1916. M. B. 
sz. r. korlátozta. Ez a rendelet, amely utóbb több 
módosításon ment keresztül, csak a D. tagjainál 
engedte meg külföldi pénznemnek és belföldi 
kereskedelmi érmének, külföldre szóló kifizetés
nek, csekknek és váltónak vásárlását, elcserélé-
sót, kölesönvételót. A D. az Osztrák-Magyar Bank 
megbízott közegének vezetése alatt álló egyesü
lés volt, tagjainak névjegyzéke a hivatalos lap
ban volt közzétéve. 1920-ban a korlátozások 
csekély kivételét nem tekintve, megszűntek. 1922 
augusztusában azonban a D.-t újra felállították 
(6700/1922. M. E. sz. r.) és pedig úgy, hogy a 
már említett ügyleteket csak a D.-tal lehetett 
kötni, a tagok pedig csak közvetítettek. Ebben a 
D.-ban az Osztrák-Magyar Bank helyett már az 
állami jegyintózet vett részt. A Magyar Nemzeti 
Bank működésének megkezdésével a D. megszűnt 
és tennivalóit 1924 júl. 24-től kezdve a Magyar 
Nemzeti Bank látta el (1924: V. t.-c. 6. §., 
4661/1924. M. E. sz. r.) mindaddig, amíg az 192ö 
nov. 21-én a külföldi fizetési eszközökkel való 
kereskedés és forgalom szabaddá vált. 

Devon (Devonshire), angol grófság, területe 
6754 km», (1921) 709,488 lak. 

•Devonport, Hudson Ewbanke Klarley, vis-
count, angol politikus, szül. Uxbridgeben, 1856 
szept. 1. Kereskedelmi pályára lépett és 1892. libe
rális-párti képviselő lett. 1908-ban baronet, 1909. 
a londoni kikötőigazgatóság elnöke; e minőségé
ben nagy érdemeket szerzett az 1912-iki londoni 
dokkmunkás-sztrájk alatt. 1910-ben peerró nevez
ték ki. 1916—17-ben élelmezési diktátor volt, 
1919. viscount lett. 
* Devonshire (1. V. köt.) Vidor Christian Wil-

liam Gavendish, Spencer Compton Cavendish 
Hartington márquis (1. V. köt.) unokaöccse, angol 
államférfi, szül. 1868 máj. 31. 1903—1905-ig a 

10* 
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kincstár pénzügyi titkára, 1915 —16. az admirali
tás civillordja, 1916—21. Kanada főkormányzója 
volt, 1922. gyarmatügyi államtitkár lett. 

Dewar, James, angol fizikus, megh. London
ban 1923 mára 28. Ujabb munkája: Collected 
papers on spectroscopy (1915). 

Dewet (De Wet), Christian, búr tábornok, 
megh. Bloemfonteinben 1922 febr. 4. A világhá
ború elején 1914 októberben fölkelést szervezett 
a búrok közt, de dec. 1. megrohanták, elfogták s 
1915. júniusban felségsértés címén hat évi bör
tönre Ítélték. Még ugyanaz évben szabadonbocsá-
tották, de a politikai élettől távol kellett magát 
tartania. 

Dewey, 1. George, északamerikai tengernagy, 
megh. Washingtonban 1917 jan. 16. Eletét saját 
maga irta meg Autobiography (1913) címen. 

*2. D., John, amerikai filozófus, szül. Burling-
tonban 1859 okt. 20. A Columbia-egyetem tanára, 
a filozófiában a pragmatizmus, a nevelésben pe
dig a gyakorlati irány híve. Pontosabb munkái: 
Psychology (1886); Critical theory of ethics 
(1894); School and society (1899); How to think 
(1909); Germán philosophy and politics (1915); 
Experimentál logic (1916); Democracy and 
education (1916); Reconstruction in philosophy 
(1920); Humán nature and conduct (1922); Expe-
rience and nature (1925). 

Dewsbtiry, angol város Yorkshireben, (1921) 
54,165 lak. 

Dejnze, város Kelet-Flandria belga tart.-ban, 
(1922) 5148 lak. A világháborúban 1918 október 
végén heves harcok színhelye volt a németek 
visszavonulásakor. 

Dezelic, Velimir (etftsd: —zseilos), 1918. felmen
tették a zágrábi egyetemi könyvtár igazgatósága 
alól ós a horvát országos levéltárba osztották be 
szolgálattételre. 

Dezesd (Dezesti), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
•Dezintegrációs elmélet, 1. Radioaktivitás és 

Radioaktív egyensúly. (XVI. köt.) 
Dezman Oátsd: dezsman), Müivoj, 1918. nagy fel

tűnést keltett Ivanov írói néven írt politikai ta
nulmánya : Juznoslavensko pitanje (A délszláv 
kérdés). 1920-ban rövid ideig a zágrábi báni kor
mány szociálpolitikai osztályfőnöke volt. Azután 
ismét az Obzor főszerkesztője lett. 

Dezmér (Dezmir), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Dézna (Dezna), Arad vm. (Tr. R.) 
Déznaláz (Laz), Arad vm. (Tr. R.) 
Dézsán (Dejani Fagaras), Pogaras várm. 

(Tr. R.) 
Dézsánfalva (Dejani), Temes vm. (Tr. R.) 
Dezsér (Dezerice), Trencsón vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dezsérlaka (Derzimorec), Zala vármegye 

(Tr. SzHSz.) 
Dézsi Lajos, irodalomtörténész, kolozsvári (je

lenleg szegedi) egyetemi tanár, 1916. dékán, 1922. 
rektor volt. 1923-ban a Magyar Tud. Akadémia 
r. tagja lett. Ujabb müvei: Emlékbeszéd Széchy 
Károly lev. tag felett (1909); Tinódi Sebestyén 
(1913); Br. Jósika Miklós (1916); Telamon 
király széphistóriája (1922); Balassa Bálint 
minden munkái (2 köt., életrajzzal ós jegyzetek
kel, 1923) ;Hosvai Selymes Péter: Tholdi Mik
lósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való \ 

história (1924). Sajtó alá rendezte és kiadta 
Apponyi Sándor gróf Hungarica c. katalógusának. 
3. kötetét (München 1925), továbbá Rozsnyói 
Dávid Horologicum Turcicumát (1926) és Szüady 
posthumus munkájának, a Régi Magyar Költők 
Tára VII. kötetének hiányzó jegyzeteit (1926). 

•Dezső, 1. Alajos, grafikus, szül. 1888.1911-ben 
tűnt fel rajzaival a Nemzeti Szalonban rendezett 
kiállításán. Pőleg karrikatúra-rajzai tették nép
szerűvé itthon és a külföldön. 

2. D. József, színművész, megh. Budapesten 
1915 máj. 14. 

Dezsőháza (Satujmic), Arad vm. (Tr. R.) 
Dezza, Ginseppe, olasz tábornok megh. Mila

nóban 1898. 
Dhafar (Dhofar, Szafar), Ománhoz tartozó 

majdnem független tartomány Arábia déli part
ján, kb. 10,000 beduin lakossal. D. város elnép
telenedett és elpusztult. 

Dhaka (Dakka), 1. brit-indiai kormányzóság 
(1921) 12.837,311 lak. — 2. D., a kormányzóság 
fővárosa, (1921) 119,450 lak. 

Dharmsala, város Indiában, Pandzsabban, (1921) 
4904 lak., 1905. a földrengés rombadöntötte. 

Dharvar, város Brit-Indiában, (1921) 34,750 lak. 
Dhofar, 1. Dhafar. (XX. köt.) 
Dholpur, 1. brit védelem alatt álló állam In

diában, Radzsputánában, (1921) 230,188 lak. — 2. 
D., az állam fővárosa, (1921) 16,206 lak. 

Diakovár (Djákovo), város Horvát-Szlavon-
országban,7600 lak. 1918 november óta a Szerb
horvát-szlovén királysághoz tartozik. 

Diarbekr (Kara Amid), város Kurdisztánban 
(1920) 38,000 lak. 

•Diaz, 1. Armando Vittorio, olasz tábornagy, 
szül. Nápolyban 1861. dec. 5. Az 1912-i tripoliszi 
háborúban ezredparancsnok volt. A világháború 
kitörésekor az olasz hadseregfőparancsnokság 
hadműveleti osztályának élére került. 1916-ban 
altábornaggyá és hadosztályparancsnokká lépett 
elő, 1917. vezénylő tábornok és a 23. olasz hadtest 
parancsnoka lett. Az olasz hadsereg vereségő
vel végződött 1917-iki 12. isonzói csata után az 
olasz haderők főparancsnokának nevezték ki. 
Mint ilyen, a világháború végén, a vittorio-venetói 
csatával (1918 okt. 24—nov. 4.) az entente többi 
hatalmasságainak csapataival is megerősített 
olasz fegyveres erőtgyőzelemre vezette, övezette 
a fegyverszüneti tárgyalást (1. Világháború, 
XIX. köt.). 1919 nov. tábornagy, később szenátor 
ós az olasz haditanács alelnöke lett. 

2. D., Porfirio, Mexikó volt elnöke, megh. 
Parisban 1915 júl. 2. 

•Diaz de Escovar, Narciso, spanyol író, szül. 
Malagában 1860 jún. 25. Tanító volt és sok nép
dalt szerzett (Guitarra andaluza, Malaguenos, 
Cantares del soldado), amelyeket egész Spanyol
országban énekelnek. 

•Dibelius, Wühelm, német angol-filológus, szül. 
Berlinben 1876 ápr. 28. A berlini egyetem tanára. 
Munkái: J. Capgrave u. die englische Schrift-
sprache (1901); Charles Dickens (1916); England 
(2 köt, 3. kiad. 1924). Az utóbbi az enemű legjobb 
munkák közé tartozik. 

Dibra (Diven, Debar), volt török szandzsák; 
a világháború után Albánia és a Szerb-horvát-
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szlovén királyság közt osztották föl. Szerb terü
letre jutott I). város, (1919) 7060 lak. 
*Dicenta (ejtsd: disz—), Joaquin, spanyol író, 

szül. Calatayudban 1863., megh. Alicanteban 1917 
febr. 23. Az új romantikus iskolához tartozott; 
írt csinos elbeszéléseket, továbbá regényeket (El 
candillo, Bncarnación, Los bárbaros), valamint 
színmüveket, nevezetesen Jüan Josó (1895), El 
Lobo (1913). 
*Dicey, 1. Albert Venn, kiváló angol közjogász, 

szül. 1835., megh. 1922 ápr. 7. Oxfordban tanult 
és előbb ügyvéd, majd oxfordi tanár volt. Fő mü
vei: Introduction to the study of the law of 
constitution (1885 és 1902. Magyarra fordította 
Tarnai János); Englands case aganist home-rule 
(1886); A digest of the law of England with re-
ference to the conflict of laws (1896); Lectures on 
the relation between law and püblic opinion in 
England during the 19.-th century (1905). 
*2. D., Edward, angol publicista, előbbinek 

testvére, szül. Claybrook Hallban 1832., megh. 
Londonban 1911 júl. 7. Müvei: Cavour (1861); 
Sixmonths in the Pederal States (1863); The 
Scbleswig-Holstein war (1864); England and 
Egypt (1884); Bulgária, the peasant state (1895); 
The story of the Khedivese (1902); The Egypt of 
the future (1907). 
*Dichocerog (áiiat), 1. Szarvascsörü madarak 

(XVIII. köt.). 
Dicio-St.-Martin = Diesőszentmárton. 
Dickens (ejtsd: dikk'nsz), Charles, angol regény

író, müvei közül az V. köt.-ben felsoroltakon kí
vül magyarul megjelentek: Vázlatok (ford. Q. 
Pogány Irma és Pogány Margit, 1901); Kiss Dor-
rit (átdolg. Filó Károly, 1908); Két város (ford. 
Bálint Mihály, 1912) ; Kis Dorrit (átdolg. Mikes 
Lajos, 1918); Karácsonyi ének prózában (ford. 
Salgó Ernő, 1919); Az élet küzdelmei (ford. Altay 
Margit, 1919); A sírásó (ford. Wildner Ödön, 
1919); A fekete fátyol (ford. Latzkó Hugó, 1920); 
Az elátkozott ember ós az alku, melyet a Szel
lemmel kötött (ford. Ballá Mihály, 1920); A ha
rangjáték (ford. Ballá Mihály, 1920); Akinek tü
csök szól a tűzhelyén (ford. Benedek Marcell, 
1921); Karácsonyi ének prózában (ford. Benedek 
Marcell, 1921); Ritkaságok régi boltja (átdolg. 
Várdai Béla, 1922); Ódon ritkaságok boltja (ford. 
Nyitrai József 1922); A régi Anglia (ford. Szász 
Béla, 1923); Nickleby Miklós (ford. Benedek 
Marcell, 1923); Copperfleld Dávid története (át
dolgozta Kosáryné Béz Lola, 1925); A puszta 
ház (ifj. reg., 1925). 

Dicsény (Jutni), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Dicsó'ii József, ref. lelkész, megh. Debrecen

ben 1920 aug. 31-én. 1917-ben a debreceni m. kir. 
tudományegyetem honoris causa teol. doktorrá 
avatta. 

Dicsőszentmárton (Dicio-St-Mártin), rtv. 
Kis-Küküllő vm., (1920) 4709 lak. (Tr. R.) 

Diderot, Denis, francia író, munkáinak újabb 
magyar fordítósai: Válogatott filozófiai művei 
(ford. Alexander Bernát); Levél a vakokról 
azokhoz, akik látnak (ford. Révész Béla, 1914); 
Válogatott filozófiai müvei (ford. Kiss Samu, 
1915); Rameau unokaöccse (ford. Kemény Gábor, 
1921). 

*Didring, Ernst, svéd író, szül. 1868. A svéd 
írók egyesületének elnöke és ismert színházi kri
tikus. Nevezetesebb elbeszélő művei: Bruddansen 
(A násztánc); Kunskapens trád (A tudás fája); 
Tralar (Rabok); Vilsna vandrare (Eltévedt ván
dorok) ; Maim (Érc); Bortom árans falt (A dicső
ség mezején túl); Sigrid Persdotter Bjurcrona. 
Sikerrel játszották: Tvá Konungar (Két király); 
Högt spel (Magas játék); Jefta; Gustav Adolf; 
Elna Hall; Rátfállan (Egérfogó); Fángen (A fo
goly) című drámáit. 

Dieballa Géza, orvos, egyetemi magántanár, 
öngyilkos lett Budapesten 1926 jún. 26. 

*Diebold, Bernhard, német Író, szül. Zürich
ben 1886 jan. 6. Előbb színész volt, majd drama
turg, később a Frankfurter Zeitung szerkesztője. 
Számos irodalmi tanulmányt í r t ; önállóan meg
jelent müvei : Das Rollenfach im deutschen 
Theaterbetrieb im 18. Jahrhundert(1912); Anar-
chie im Dráma (1921). 

Diedenhofen (franc. Thionvüle), lotharingiai 
város, (1921) 13,516 lak. 1918 óta ismét Francia
országhoz tartozik. 

•Diederichs, Ottó von, német tengernagy, szül. 
Mindenben 1843 szept. 7., megh. Baden-Baden
ben 1918 márc. 8. A haditengerészeti akadémia 
tanára volt; 1894. tengerészeti felügyelő, 1895. 
a tengerészeti főparancsnokság vezérkari főnöke 
lett; 1897. hajórajával ő foglalta el Kelet-Ázsiá
ban Kiaucsout. 

*Diefenbach, Kari Wilhelm, német festő, szül. 
Hadamarban 1851 febr. 21., megh. Capri szigetén 
1913dec. 15. Főképen Olaszországban élt; néhány 
óriás méretű képével, valamint kis gyermek
árnyékképeivel keltett hatást. 

Dieffenbach, Anion Heinrich, német festő, 
megh. Hochwaldban (Vogézok) 1914 nov. 29. 

*Dieffenbacher, August, német festő, szül. 
Mannheimban 1858 aug. 14. Többnyire képmá
sokat festett, később a felsőbajorországi nép 
életéből vett drámai jeleneteket (vadorzók 
harca stb.). 

*Diego Rodriguez-sziget, 1. Mauritius. (XX. k.) 
Diego-Suarez, hadikikötő Madagaszkáron, (1921) 

11,855 lak. 
*!>iel»iircls (ang., ejtsd: dejhárdsz, a. m. nehe

zen halók), az angol konzervatív párt jobb
szárnya, amely mereven ragaszkodik követelé
seihez, igy a Franciaországgal való szövetséghez. 
Vezére a northumberlandi herceg, lapja a Mor-
ning Post. — Régebben azokat a csapatokat dicsőí
tették ezzel a névvel, amelyek a harcban vég
sőig megálltak helyüket. 
*Diehl, 1. Gliarles, francia történetíró, szül. 

Strassburgban 1859 júl. 4. Előbb Naneyban volt 
egyetemi tanár, 1907. a Sorbonneon lett tanár. 
Főbb művei: Études sur l'administration byzan-
tine dans l'exarchat de Rávenne (1888), L'art 
byzantin dans l'Italie méridionale (1894); L'Af-
rique byzantine (1896); Justinien et la civilisa-
tion byzantine au Vl-me siecle (1901); Études 
byzantines (1905); Figures byzantines (1906—8, 
2 köt.); Manuel d'art byzantin (1910): Byzanee 
(1924). 

*2. £>., Kari, német nemzetgazdász.szííl. Majna-
Frankfurtban 1864 márc. 27. Előbb Königsberg-
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ben, majd Freiburgban lett egyetemi tanár. Főbb 
müvei: Proudhon, sein Lében und seine Lenre 
(1888—96); Sozialwissenschaftliche Erláuterun-
gen zu Dávid Ricardos Grundgesetzen der Volks-
wirtschaft und Besteuerung (1905); Über Sozia-
lismus, Kommunismus und Anarchismus (1906 és 
1923); Teoretische Nationalökonomie (1916 és 
1924); Die Diktatur des Proletariats und das 
Rátesystem (1920). Mombert-tel együtt kiadja az 
Ausgewahlte Lesestüeke zum Stúdium der poli-
tischen Ökonomie gyűjteményt, melyből 1910— 
1923-ig 16 kötet jelent meg. 

Diels, 1. Hermann, német filológus, megh. 
Berlin-Dahlemben 1922 jún. 4. 

*2. D-,Ludwig,T). Hermann fia, német botani
kus, szül. Hamburgban 1874 szept. 24. Előbb Mar-
burgban, 1914. Berlinben lett egyet, tanár, 1921. 
a berlin-dahlemi füvészkert igazgatója. Müvei: 
Flóra von Zentralchina (1901); Pflanzenwelt von 
Westaustralien (1906); Methoden der Phytogra-
phie und Systematik der Pflanzen (1921). 

*Diem, Kari, német sportférfiú, szül. Würz-
burgban 1882 jún. 24. A német testnevelési biro
dalmi bizottság főtitkára. Egyik szerkesztője volt 
a Handbuch der Leibesübungen munkának (1923-
tól). Önálló müvei: Olympisehe Spiele (1912); 
Deutsche Kampfspiele (1922); Persönlichkeit und 
Körpererziehung (1924;. 
•Diémer (ajtsd: diémé), Louis, francia zongora

művész és zeneszerző, szül. Parisban 1843 febr. 
14., megh. u. o. 1919 dec. 21. 1888-ban a párisi 
konzervatórium zongoratanára lett. Fő művei: 
C-moll zongoraverseny; hegedűverseny; hegedű
szonáta ; zongorahármas és számos zongora- és 
kamarazenedarab. Clavecinistes francais c. alatt 
kétkötetes gyűjteményt adott ki. 

Dienes Bál, matematikus, a budapesti egyete
men 1912. a függvénytanból magántanárrá ha
bilitálták, a kolozsvári egyetem pedig még az 
évben meghívta a felsőbb analizis tanszékére. 
A proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása 
miatt 1920. állását elvesztette és Angliába ment. 

•Dienzl Oszkár, zeneművész, szül. 1877. márc. 
7., megh. 1925 dec. 26. A Zeneművészeti Főisko
lán Koesslernek volt növendéke. Tanulmányainak 
befejezésével (1899) a fővárosban működött mint 
hangversenykisérő és énekkorrepetitor. Művei 
közül főként műdalai népszerűek. 

Dieppe, kikötőváros Seine-Inférieure francia 
dóp.-ban, (1921) 24,402 lak. 

Dierauer, Johannes, svájci történetíró, megh. 
Sankt-Gallenban 1920 máre. 14. 

*Diers, Marié (leánynevón Binde), német 
írónő, szül. Lübzben (Mecklenburg) 1867 jún. 10. 
Számos elbeszélést ós regényt írt; nevesebb mű
vei : Der Spiessbürger (1910); Franzosen im 
Land (1923). 

Dierx, Léon, francia költő, megh. Parisban 
1912 jún. 11. 
'Diesel, Rudolf, gépészmérnök, szül. német 

szülőktől Parisban 1858 márc. 18., tengerbe ve
szett az Antwerpen és Harwich közti úton 1913 
szept. 29—30. éjjel. Augsburgban alapított 1870. 
gyárat ós 1897. az általa bevezetett Diesel-motor 
tette híressé nevét. Munkája: Theorie und Kon-
struktion eines rationellen Warmemotors (1893). 

Dietrichson, Lorents Henrik Segelcke, nor
vég müvószettörténetíró és költő, megh. Krisztiá
niában 1917 márc. 6. 

T>ietrichatein-'Nik.olBbvagHugoherceg}Mens-
dorff-Bouilly gróf, megh. St. Joachimstalban, 
1920 aug. 20. 

Dietzel, Heinrich, német nemzetgazdász, újabb 
művei : Beitráge zur Geschichte des Socialismus 
u. Kommunismus (1920); Technischer Fortschritt 
und Freiheit der Wirtschaft (1922). 

*Dietzenschmidt, Anion (eredetileg Schmidi), 
német író, szül. Teplitz-Schönauban 1893 dec. 21. 
írt novellát: König Tod (1918) és bibliai drá
mákat : Die Vertreibung der Hagar (1916); Jeru-
schalajims Königin (1919); továbbá legendákat: 
Die Sankt-Jakobsfahrt (1920); Christofer(1920),-
Die Nachte des Bruders Vitális (1911); Regis-
windis (1923). Színművei: Die kleine Sklavin 
(1918); Vom lieben Augustin (komédia, 1924); 
Mord im Hinterhaus (1925). 

Dieulaíoy, Auguste Marcel, francia archeoló
gus és utazó, megh. Parisban 1920. Felesége, 
Jeanne Magre, meghalt a Langlade-kastélyban 
(Haute-Garonne) 1916 máj. 25. 

Dieuze, lotharingiai város, (1920) 5396 lak., 
1918 óta Franciaországhoz tartozik. 
•Diez, 1. Július, német festő, szül. Nürnberg

ben 1870 szept. 18. Főleg mint rajzoló tűnt ki. 
Munkatársa volt a müncheni Jugend képeslap
nak, később üvegfestményeket készített a lipcsei, 
esseni, duisburgi városháza részére, mozaik
képet a müncheni egyetemnek, a müncheni 
nemzeti múzeum épületére homlokzati festmé
nyeket. 

*2. D-, Bobért, német szobrász, szül. Pössneck-
ben 1844 márc. 20., megh. Losehwitzban 1922 
okt. 6. Többnyire a dekoratív plasztika terén mű
ködött és Drezdában különböző középületeket, 
főleg a művészeti akadémiát díszítette alak
csoportjaival és reliefjeivel; több díszkutat is csi
nált. 1891 óta a drezdai művészeti akadémia ta
nára volt. 

Dignano, város Isztriában, (1921) 10,536 lak. 
Most Olaszországhoz tartozik. 

Díj (1. V. köt.). Díj a tevékenységért kapott 
az az érték is, amelyet a bírói eljárásban a tanú, 
szakértő, végrehajtó, továbbá a kir. közjegyző 
és a bírósági tolmács kapnak. 

Dijon, Cote-d'Or francia département fővárosa, 
(1921) 78,578 lak. 

Díjtartalék (1. V. köt.). D. alatt a kereske
delmi törvény általában a biztosit.0 vállalatnak 
azt a vagyonát órti, amelyből a vállalat akár 
életbiztosítás, akár kárbiztosítás esetében az esér
dekes követelést elsősorban elégíti ki. A kereske
delmi törvény 454. §-a ily értelemben kimondja, 
hogy a vállalat köteles bejelenteni azokat az 
elveket, amelyek szerint a D.-ot elhelyezi. Az 
életbiztosításnál a D.-nak sokkal nagyobb a je
lentősége, mint a kárbiztosításnál (dljátvitel), 
ezért a kereskedelmi törvény csak az előbbinél 
állapította meg kényszerítő szabállyal a D. el
helyezésének módját. A minisztérium a biztosító 
magánvállalatok állami felügyeletéről és a kap
csolatos rendelkezésekről szóló 196/1923. M.E. sz. 
rendeletben az 1923. VIII. t.-c.-ben kapott felha-



Diksa — 151 — Dingler 

talmazás alapján részletesen szabályozta mind 
az életbiztosítási, mind a kárbiztosítási D. el
helyezését, kezelését, kiszámítását és gondosko
dott arról is, hogy azt ne lehessen rendeltetésétől 
elvonni. 
*Diksa, Német-Borneo fővárosa, 1919 óta a 

francia Niger-gyarmathoz tartozik. 
•Diksmuide, város Nyugat-Flandriában (Bel

gium), (1920) 1113 lak.; 1910. még 3884 lakosa volt, 
de a világháborúban a körülötte folyt harcokban 
teljesen elpusztult; a romok mellett újra kezdték 
a várost építeni. 
*Diktafon (diktaphon), üzleti célokra használt 

diktáló készülék, amely lehetővé teszi, hogy 
gyorsíró nélkül, sőt akkor is lehessen diktálni, 
Ha a személyzetből senki sincs jelen. A fonográfba 
bemondott szöveget (levél, stb.) egy írókészülék 
az elektromotor által hajtott hengerre jegyzi. 
A bediktált szöveget a D. hallgató segítségével 
bármikor visszamondja és ekkor le lehet gépelni, 
vagy esetleg mindjárt a bemondásnál maga az 
írókészülék készíti el a tisztázatot és a másola
tokat. A hengerek 30—íO-szer lecsiszolhatok és 
minden alkalommal újra használhatók. 

Diktatúra (1. V. köt.) szemben a demokratikus 
(többségi elven nyugvó) és így alkotmányos ura
lommai, a kisebbségnek, vagy esetleg egyeseknek 
az uralma. A D. az államhatalmat nem a nemzet 
többségének bizalmából képviseleti alapon gya
korolja, hanem abszolutisztikus módon, rend
kívüli tekintélyre, fegyveres erőre, esetleg meg
félemlítésre (terrorra) alapítva. A D. lehet a felső 
osztály (arisztokrácia) kezében, de lehet az alsó 
osztálynál is (1. Proletárdiktatúra, XV. k.); gya
korolhatja egy ember (a diktátor) vagy egy társa
dalmi réteg (osztály-D.). A D. lehet kimondott 
(pl. katonai D.) vagy leplezett, hogyha demokra
tikus formák között jelentkezik (pl. Mussolini 
uralma Olaszországban). 
•Dili, Lisbeth, német írónő, szül. Dudweiler-

Saarbrückenben 1877 márc. 28. Drigalski orvos
hoz ment nőül. Számos regényt írt; főbbek : Lo's 
Ehe (1903); Der Tag in Nancy (1915); Die kleine 
Stadt (1920). 
•Dillon, 1. Emilé Joseph, angol politikai író, 

szül. 1855. A Daily Telegraph munkatársa és 
haditudósítója. Politikai munkái: Ourselves and 
Germany (1916); Theeclipse of Russia (1918). 

2. D., John, ir politikus, a világháborúban az 
angol kormányérdekeket képviselte, de később a 
sinnfein-mozgalom visszavonulásra kényszerí
tette. 1918. ismét pártvezér lett, de a sinn-f einek 
ellen a választáson megbukott. 

Dimitriev, Radko, bolgár tábornok, 1. Badko 
Dimitriev. (XVI. köt.) 
*Dimitrievics, Dragutin, szerb tiszt, szül. 

1876. Egyik szervezője volt 1903. a Sándor 
király és Drága királyné elleni merényletnek. 
Azután fővezetője lett a «fekote kéz» forradalmi 
szövetkezetnek, majd főnöke a szerb vezérkar 
hírszerző osztályának; 1911. Ferenc József elleni, 
1914 febr.-ban Ferdinánd bolgár király elleni 
merényletnek tervét ő készítette elő s egyik 
főszervezője volt a Ferenc Ferdinánd és neje 
ellen Sarajevóban 1914 jún. 28. végbevitt gyil
kos merényletnek. 1917-ben állítólag Sándor 

regenshereeg és Pasics ellen tervezett össze
esküvés miatt elitélték és főbelőtték. 

Dimotika (Ditymotichon), a volt drinápolyi 
török vilajetban volt város, most a Görögország
hoz tartozó Bbrosz nomosz fővárosa, (1920) 
7506 lak. 

Dimvár (Dimburk), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dinamoelektromos gépek (l.V.k.).l. Periódus

átalakítók. A váltakozóáram periódusának meg
változtatására szolgálnak. E célra használhatók 
többek között: a motorgenerátor (1. Elektromos 
áramátalakítók, XX. k.), valamint az aszinkron
motor. Utóbbinak forgórészében keletkező áram 
periódusszáma változik a motor slip-jévél. 

2. Fázisátalakítók. Olykor váltakozóáram fázi
sának (egy, két, három stb. fázis) átalakításán 
kívül a periódus átalakítását is végzik. Legki
válóbb megoldás ez irányban a Kandó Kálmán 
szerkesztette fázisváltó. Lényegében szinkrón-
motor, melynek egyenárammal gerjesztett mág
nesei forognak, álló részének pedig egy és három
fázisú tekercselése van. A gép az egyfázisú teker
cselés révén mint szinkrónmótor forog, miközben 
a forgó mágnesek a háromfázisú tekercsrend
szerben háromfázisú áramot indukálnak. Nagy
vasúti vontatási rendszer részére jól alkalmaz
ható, Az első ily mozdony a MÁV. kísérleti vona
lán került kipróbálásra (1924). A mozdonyon 
elhelyezett fázisváltó a munkavezeték 15,000 V. 
50 periódusú egyfázisú áramát a mozdonyt hajtó 
háromfázisú motorok részére alkalmas kisperió-
dusú, alacsony feszültségű háromfázisú árammá 
alakítja át. 

3. Áramnem-átalakítók, 1. Elektromos áram
átalakítók. (XX. k.). 

Dinan, város Cőtes-du-Nord francia départe-
mentban, (1921) 10,161 lak. 

Dinant, város Namur belga tartományban, 
(1922) 5907 lak. A világháborúban 1914 aug. 23. 
véres utcai harcban a német csapatok elfoglalták. 

Diner-Dénes József, író. A Károlyi-kormány 
alatt külügyminiszteri államtitkár volt. A prole
tárdiktatúra kikiáltásakor külföldre távozott. 

*Dinger, Hugó, német filozófus és esztétikus, 
szül. Cöllnben (Bautzen mellett) 1865 júl. 2. 
Meiningenben dramaturg, Amsterdambanszinház-
igazgató volt; 1922. Jenába kapott meghívást az 
esztétika és dramaturgia előadására, 1925. u. o. 
r. egyetemi tanár lett. Főbb művei: Richárd 
Wagners geistige Entwicklung (1892); Das 
Prinzip der Entwicklung als Grundprinzip einer 
Weltanschauung(1896); Dramaturgié alsWissen-
schaft (1904—5, 2 k.); Das Rocht des Künstlers 
(1913). 

•Dingler, Hugó, német matematikus és filozó
fus, szül. Münchenben 1881 júl. 7. Egyetemi 
tanár lett Münchenben 1920.Müvei: Grundlagen 
einer Kritik und exakten Theorie der Wissen-
schaften, besonders der Mathematik (1907); Gren-
zen und Ziele der Wissenschaft (1910); Die 
Grundlagen der angewandten Geometrie (1911); 
Die Grundlagen der Naturphilosophie (1913); 
Das Prinzip der logischen Dnabhánglichkeit in 
der Mathematik (1915); Die Grundlagen der 
Physik (1919); Die Kultur der Juden. Eine Ver-
söhnung zwischen Wissenschaft und Religion 



Dinnyeberki — 152 — Divékjánosl 

(1919); Physik und Hypothese (1921); Relativitáts-
theorieund Ökonomieprinzip(1923); DasProblem 
des absoluten Eaumes (1923); Die Grundgedan-
ken der Nachsehen PMlosophie (1924). 

Dinnyeberki, kisk. Baranya vm., (1920) 356 lak. 
Dinslaken, porosz város a Rajna-tartomány

ban, (1925) 25,242 lak. 
*Dinter, Arthur, német író, szül. Mülhausenban 

(Blszász) 1875 jún. 27. Több természettudományi 
munkát és drámát (Die Schmuggler, 1904 stb.) 
írt, de híressé Die Sünde wider das Blut (1918) c. 
erősen antiszemita regényével vált.Egyób mun
kái: Die Sünde wider den Geist(1920., okkultista 
regény); Die Sünde wider die Liebe (1922., a 
szexuális problémáról). Újra lefordította a négy 
evangéliumot (1925). D. Hitler politikai párthívei 
közé tartozik, 1924. a thüringiai képviselőházba 
választották. Magyarul megjelent: A vórrontó 
bűn (ford. Nagy Zsigmond 1922). 

Diód (Stremf), Alsó-Pehér vm. (Tr. R.) 
Diófás (Mires), Szolnok-Dóboka vm. (Tr. R.) 
Dióíenyő (növ.), 1. Fenyő. (VII. k.) 
Diómái (Giomal), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Diós (Deus), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Diósad (Etiópod), Szilágy vm. (Tr. R) 
Dioság = Bihardiószeg. 
Diósberény, nagyk. Tolna vm., (1920) 1117 lak. 
Diósd, nagyk. Fejér vm., (1920) 986 lak. 
Diósfalu (Orechové), Trencsón vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Diósförgepatony (Diósförgepaton), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Diósgyőr, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 19,236 lak. 
Dióshalom (Surdepti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Diósjenő, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 2199 lak. 
Dióska (Orechová), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dióskál, kisk. Zala vm., (1920) 1570 lak. 
Dióslak (Nuskova), Vas vm. (Tr. SzHSz). 
Dióspatak (Válea rea, heuchis), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R/i 
Diósviszló, nagyk. Baranya vm., (1920) 754 lak. 

*Diploid-sejtek (biol.), az örökléstanban ama 
sejtek, melyeknek kromoszóma-száma a fajra 
jellemző teljes számú,- pl. embernél 24. Ellentétei 
ahaploid-sejtek, melyek az illető fajra jellemző 
kromoszómaszámnak csak a felét tartalmazzák; 
ilyenek pl. az érett csirasejtek (az éretlen csira
sejtek diploidok). 

Diplomácia (1. V. köt.). A monarchia felbom
lásának folyományaként a közös külképviselet 
is természetszerűleg megszűnt. A magyar kül
ügyi szolgálatban való alkalmaztatás feltételei
ről a 8889/1920. M. B. számú rendelet (Rend. Tára 
527. old.) és az 5900/1922. M. B. számú rendelet 
(Rend. Tára 165. old.) intézkedik. Ezek szerint a 
jelentkezőknek a felvételi vizsga letevése után 
egy évi próbaszolgálatot kell teljesíteniük, e szol
gálat befejezése után pedig a külügyi fogalmazói 
vizsgát kell sikeresen kiállaniok. 

Dippel, Leopold, német botanikus, megh. 
Dannstadtban 1914 máre. 4. 

Dipse (Dipsa), Beszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
Dirner Gusztáv Adolf, orvos, megh. Buda

pesten 1912 dec. 14. 

Dirscb.au (lengyelül Tczew), volt poroszországi 
város, (i92i) 16,400 lak., 1919-től Lengyelország
hoz tartozik. 

Dison, város Liége belga tartományban, (1922) 
10,588 lak. 

Disse, Joseph, német anatómus, megh. Oberst-
dorfban (Algáu) 1912 júl. 14. 

*I>is t i i ie t te , készülék a kasztanyét kezelé
sének megkönnyítésére, illetőleg a spanyolkasz-
tanyét pótlására. Főkép Franciaországban és 
Angliában terjedt el. 
•Districto Federal, brazíliai szövetséges kerü

let 1117 km2, (1920) 1.157,873 lak., Rio de Janeiro 
fővárossal. 

Distrito Federal, szövetséges kerület Mexikó 
köztársaságban, 1499 km2, (1921) 906,063 lak., 
Mexikó fővárossal. 

Diszel, kisk. Zala vm., (1920) 1523 lak. 
Diszful (Dizful), perzsiai város, 15,000 lak. 
Disznajó (Porcesti), Maros-Torda vm. (Tr. E.) 
Disznósd, kisk. * Borsod, Gömör é3 Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1044 lak. 
Disznóshorvát, kisk. Borsod, Gömör és Kis

hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 3054 lak. 
Dithmarschen, Holstein egyik vidéke, területe 

1354 km2, (1919) 98,259 lak. 
Ditráu = Ditró. 
Ditró (Ditráu), Csík vm., (1920) 7479 lakossal. 

(Tr. R.) 
Ditrói Mór, színigazgató, 1917. megvált a 

Vígszínháztól. A Renaissance-szinház első esz
tendejében annak művészeti igazgatója volt. 

*Dittmann, Wilhelm, német szociáldemokrata 
politikus, szül. Eutinban 1874 nov. 13. Eredetileg 
asztalos volt, 1899. szociáldemokrata szerkesztő, 
1912. birodalmi gyűlési képviselő lett; 1916. 
elvtársaival megalapította a német független 
szocialista pártot; 1918. elítélték, de aztán ke
gyelmet kapott; a forradalom után 1918 nov. 
9-től dec. 29-ig a népbiztosi kormány tagja volt. 
1920-ban Halléban szakadást idézett elő pártjá
ban, mert a Moszkvához való csatlakozás ellen 
foglalt állást. Haase halála után ő lett a függet
lenszocialista párt vezére. 

Dittrich, Ottmar, német nyelvész és filozófus, 
újabb munkái: Neue Reden an die deutsche 
Nation (1916); Individualismus, TJniversalismus, 
PersonaUsmus(1917);Dieneuetíniversitat(1918); 
Die Systeme der Morál, Geschichte der Ethik 
vom Altertum bis zur Gegenwart (1923). 

Divald Kornél, művészettörténetíró, újabban 
számos, a Felvidék művészeti múltját feltáró 
értekezést adott ki az ArchaeologiaiÉrtesítőben; 
legújabb, felvidéki kutatásait összefoglaló műve: 
Felvidéiá séták (Budapest 1926). A Magyar 
Tud. Akadémia palotája és gyűjteményei címen 
1917. magyarázó kalauzt adott ki. Szépirodalmi 
müvei (Tarczai György név alatt): Öt novella 
(1913); Felvidéki históriák (1914); Magyar 
legendák (1917); Vitus mester álma (1918); Ho-
licsi képeskönyv (1924). 

Divécs (Divici), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Divékbanka (Banka pri Prievidzi), Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Divékjánosi (Jezkova Ves), Nyitra vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
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. Divékrudnó (Nitrianske Rudno), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 
- Divékszécs (Sec), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Divéktemes (Temes), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Divékújfalu (Diviacka Nova Ves), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Divéky József, grafikus, szül. Farmoson (Pest 

vm.) 1887. A bécsi iparművészeti iskolában vég
zett tanulmányok után ott, Zürichben és Brüsszel
ben foglalkozott díszmüvek illusztrálásával, réz
karccal s ily munkákra 1914. arany művészeti 
érmet kapott a lipcsei Bugra-kiállításon. Önálló 
grafikai sorozatai Totentánze és Tánze cimen 
jelentek meg. 

Divény (Divín), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Di vényhuta (Stará Huta), Nógrád vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Divényoroszi (Trhanová), Nógrád vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*Divoire (ejtsd :divoár), Fernand, belga költő, szül. 

Brüsszelben 1883. A francia szimultanista költé
szet egyik reprezentánsa. Verses kötetei: Ames; 
Les discours des enfants; Orpbóe. Prózai müvei 
közül legjelentősebbek: Naissance du poéme; 
Straíégie littéraire. 
*Dix, Arthur, német író, gazdasági politikus, 

szül. Kölln birtokon (Nyugat-Poroszország) 1876 
nov. 30. Önálló művei: Deutscher Imperialismus 
(1912); Der Weltwirtsehaftskrieg (1914); Poli-
tische Geographie (1923); Geoökonomik (1925). 
Megindította 1925. a Weltpolitik und "VYeltwirt-
schaft c. folyóiratot. 
*Dixelius, Hildur, svéd írónő, szül. 1879. Nagy 

sikert aratott regényciklusa: Prastdottern (A 
lelkészleány); Prástdotterns son (A lelkészlány 
fia); Sonsonen (Az unoka), amely a norrlandi pa
pok életküzdelmeit festi. 

Dizsér (Dijir), Bihar vm. (Tr. R.) 
Djakovo (Djakovica), város Montenegróban, 

most a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz tar
tozik, (1020) 14,050 lak. 

Dluha (Dlhá), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dlustus (ejtsd? —sztus), Ljuboje, horvát peda

gógus és költő, megh. 1921 nov. 17. 
Dmitrijev, orosz város Kurszk kormányzóság

ban, (1920) 10,000 lak. 
•Dmowski, Román, lengyel politikus, szül. 

Varsóban 1864 aug. 9. Lembergben 1895. meg
alapította a nemzeti demokrata Przeglad Wszech-
polski c. lapot, 1905. szervezte a szocialisták el
leni harcot, a második és harmadik orosz dumá
ban a lengyel klub elnöke volt. A világháború 
alatt igyekezett az orosz kormánykörökkel egyet
értve, Lengyelországnak önállóbb politikai hely
zetet szerezni. Az orosz összeomlás után Lon
donban angol-lengyel komitét szervezett. Az új 
lengyelországi népkópviseletben a nemzeti jobb-
párt vezére volt, Pilsudszkinak ellenfele. Munkái: 
üedanken eines modernen Polen (1907); La ques-
tion polonaise (1908); Die poln. Politik u. d. 
Wiederaufbau d. Staates (1925). 

Dóba, kisk. Veszprém vm., (1920) 1003 lak. 
*Dobai Székely Andor, festő, lásd Székely 

(XVII. k.) 
*Dobbert, Eduárd, német művészettörténeti író, 

szül. Szentpétorvárotc 1839 márc. 25., meghalt 

Gersauban (Svájc) 1899 szept. 30. Berlinben a 
művészeti akadémia tanára volt, később műegye
temi tanár. Dohme: Kunst u. Künstler c. gyűjte
ményében megírta Giotto, Pisani, Orcagna ós Da 
Piesole életrajzát; egyéb művei: Die Darstellung 
des Abendmahls durch die byzantinische Kunst 
(1872); Vortráge über Chr. D. Eauch (1877); 
Beitráge zur Geschichte der italienischen Kunst 
gegen Ausgang des Mittelalters (1878). 

*Doberdo, falu az 1919 óta Olaszországhoz tar
tozó Görz és Gradiska grófságban, Gradiskától 
D.-re, (1921) 700 lak. A D. nevű karsztos fensík, 
amely az Adriai-tengertől É.-ra és az Isonzó 
folyótól K.-re terül el egészen az ú. n. Valloné 
szakadékig, az 1914—18. évi világháború folyamán 
az 1—12. isonzói csatákban igen elkeseredett ós 
véres, nagy áldozatokat követelt harcok szintere 
volt. A 6. isonzói csatában 1916 aug. 4—16. az 
aostai herceg 3. olasz hadserege hosszú, véres 
harcok után részben elfoglalta, de a Fajtihrib ós 
Hermada magaslatokat főképen magyar katonák 
hősi küzdelme továbbra is tartotta, míg a 12. 
isonzói csatában a tolmeini áttörés után 1917. 
októberben az olaszok az elfoglalt állásokat ki
ürítették. 

Dobfenek (Bubenec), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Dobó (Dubovo), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dobóca (Dubovec), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dobódél, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 104 lak. 
Doboka (Dábáca), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Doboka (Dobáca), Szolnok-Doboka vármegye. 

(Tr. R.) 
Dobolló (Dobárláu), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Doborcsány (Dubrician), Bihar vm. (Tr. R.) 
Doborgaz (Doborgaz), Pozsony vármegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Doborgaz-Tejfalusziget, kisk. Győr, Mosón és 

Pozsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 392 lak. 
Doborján (Reiding), Sopron vm. (Tr. A.) 
Doborka (Dobarca), Szeben vm. (Tr. R.) 
Dobóruszka (Ruská), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dobosd (Dubesti), Krassó-Szörény vm. (Tr.R.) 
Dobosi Pécsi" Mária, 1. Pécsi Mária. (XV. 

és XX. k.) 
Doboz, nagyk. Békés vm., (1920) 6880 lak. 
Dobra (Dobra), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Dobra (Dobra), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Dobrácsapáti (Apatau), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Dobrafalva (Dobersdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Dobránszky Péter, műegyetemi tanár, megh. 

1918 máj. 24. 
Dobrapatak (Dobry Pótok), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dobri, kisk. Zala vm., (1920) 849 lak. 
Dobrics (Pazardcsik), város Dobrudzsában, 

(1919) 18,000 lakossal. A bukaresti békében 1913. 
Románia kapta meg, 1916 szept. 4. a bolgárok 
elfoglalták, de a neuillyi béke 1920. ismét Romá
niának ítélte. 

Dobrjanka, 1919-tól Ukrajnához tartozó város, 
10,000 lak. 

Dobroc (Dobrof), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Dobrocsna (Dobrocná), Nyitra vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
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Dobróka (Dúbrovka), Zemplén vármegye 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Dobrókirályi (Královské Dübravy), Zólyom 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Bobromil, galíciai város, 4000 lak., 1919 óta 
Lengyelországhoz tartozik. 

Dobronhegy, kisk. Zala vm., (1920) 132 lak. 
Dobronya (Dobronivá), Zólyom vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dobrosd (Dobresti), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Dobroszló (Dóbroslava), Sáros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dobróváralja (Podzámcok), Zólyom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dobrudzsa, román tartomány, (1920) 693,319 

lak. A világháború alatt 1916. a bolgárok egé
szen elfoglalták s az 1918 máj. 7. bukaresti bé
kében az elszakított déli részét visszakapták, de 
a neuillyi békeszerződés 1920. ismét Romániához 
csatolta a volt bolgár területet. 
•Dobsa Miklós, honvédhuszárzászlós, 1919 ápr.-

ban a proletárdiktatúra vörös terroristái azzal 
az ürüggyel, hogy nem tudja igazolni magát, le
tartóztatták és miután napokig fogva tartották, 
a Batthyány-palota pincéjében állkapcsát és két 
felsőkarját eltörték, majd agyonlőtték. Holttestét 
a Dunába vetették. 

•Dobschütz, Ernst von, német prot. teológus, 
szül. Halléban 1870 okt. 9. Boroszlóban, majd 
1913. Halléban lett egyet, tanár. Művei: Christus-
bilder, Untersuehungen zur christliche Legende 
(1899);DieurchristlichenGeineinden(1902);Prob-
leme des apostolischen Zeitalters (1904); Das 
apostolische Zeitalter (1905); Das Deeretum Ge-
lasianum (1912). 

Dobsina (Dobsíná), r. t. város Gömör és Kis
hont vm., (1919) 4568 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Dobsíná = Dobsina. 
Dobson, Henry Austin, angol költő, megh. 

Ealingben 1921 szept. 2. Újabb művei: Roselbas 
Journal (1915); Later essays (1921). 

Dóc (Dolaf), Torontál vm. (Tr. R.) 
*l>oc5ian (u»v.), 1. Pennisetum. (XV. köt.) 
Dochnahl, Friedrich Jákob, német pomológus, 

megh. Neustadt a. d. Haardt-ban 1904 júl. 17. 
Dócs (Do)öie), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dóczi, 1. Imre, a tiszántúli ref. egyházkerület 

középiskolai felügyelője. Részt vett a magyar 
tanárok 1893-iki tanulmányútjában s tanulmányai 
eredményéről cikket írt a kiadott emlékkönyvben 
s ugyanerről több felolvasást is tartott. Mint a 
ref. kollégium igazgatója, hazánk ezeréves fenn
állásának ünnepére több kartársával megírta a 
gimnáziumi oktatásügy történetét a debreceni 
kollégiumban. Tevékeny részt vett a millenniumi 
egyetemes tanügyi kongresszus szervezésében s 
annak egyik előadója volt A magyar gimnáziumi 
oktatásügy iránya c. tanulmányával. írt számos 
tantervi bírálatot s munkatársa volt az Ókori 
Lexikonnak Kiadta Vergilius Aeneis I. és II. 
énekéhez való preparációt bőséges magyaráza
tokkal. Mint középiskolai felügyelő, majd mint a 
magyar református egyház egyetemes konvent
jének és országos zsinatának tanügyi előadója, 
egyetemes tanügyi bizottságának alelnöke, sza

bályzatokat és utasításokat dolgozott ki. Kidol
gozta ós előkészítette a debreceni tudomány
egyetem mellett 1925. felállított református tanár
képző internátus szervezését. Tanügyi működésé
nek 40 éves évfordulója alkalmából 1917-ben 
emlékkönyvben kiadták elnöki megnyitó beszé
deit és válogatott pedagógiai dolgozatait. 1899-ben 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület, 1924. 
pedig a Tisza István Tudományos Társaság tisz
teleti taggá választotta. 1917 óta a debreceni 
egyetemnek teológiai díszdoktora. 

2. D. Lajos, báró (1. V. köt.), költő és publi
cista, nyűg. külügyminiszteri osztályfőnök, megh. 
Budapesten 1918 aug. 28. V. ö. Ferenczi Zoltán, 
A magyar irodalom története 1900-ig (Budapest 
1913); Kozma Andor, D. Lajos (Kisfaludy-Társa-
ság Evlapjai, 52. köt.); Kenedy Géza, D. Lajos 
emlékezete (u. o., 54. köt.) 

•Dóczy, 1. Jenő, író, szül. Nagykőrösön 1881. 
Középiskolai tanulmányait a debreceni ref. kollé
giumban, a jogot a budapesti egyetemen végezte; 
utána állami szolgálatba lépett (a földmívelés-
ügyi minisztériumban). A Magyarság c. napilap 
munkatársa, ahol az irodalmi rovatot vezeti. 
Több kisebb-nagyobb irodalomtörténeti, kritikai 
tanulmánya (Aranyról, Gyulaipálról, Adyról stb.), 
jelent meg a Nyugat ós a Napkelet folyóiratok
ban, jobbára újabb irodalmi problémákról és tö
rekvésekről. 1924 óta Földesy Gyulával szer
keszti az Ady-Muzeumot (I. 1924, II. 1925). 
Munkái: Tehetség és iskola (1910); Egy nap 
Arany János életéből (1922). Kiadta Ady Endre 
válogatott versei-t (1921). 

2. D. József, népdalszerző, megh. Budapesten 
1913 júl. 2. 

Dóczyfürésze (Píla Tekovská), Bars vmegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Dodds, Alfréd Amédée, francia tábornok, megh. 
Parisban 1922 júl. 18. 

*Dodekanezosz (gör. a. m. tizenkét sziget, 
olaszul: II Dodecaneso), ez összefoglaló néven 
nevezték az olaszok azokat a szigeteket Kis-
Ázsia partjai mellett, amelyeket a tripoliszi 
háború alatt megszállottak s a lausannei béke 
alapján 1923. Ródus-szigettel együtt végleg birto
kukba vettek. A tizenkét sziget: Kharki, Kalym-
nos, Kázó (Caso), Kos (Costanco), Lípsos, Leros 
(Lirol), Nisyros, Patmos, Piscopi (Tilos), Karpa-
thos (Scarpanto), Symi, Astropalia (Stampolis). 

*Dodgson (ejtsd: dodzs'szn), Charles Lutividge, 
angol iró és matematikus, szül. Daresburyban 
1832 jan. 27., megh. Guilfordban 1898 jan. 14. 
Lewis Carroll álnéven híressé váltak groteszk 
művészeti meséi, mint Alice's adventures in 
Wonderland (1865); Through the looking glass 
and what Alice found there (1871). 

Doelter y Cisterich, Cornelio, mineralógus, 
újabb munkája: Handbueh der Mineralchemie 
(Wien 1912—20, 4 köt.). 

Doetinchem (Deutekom), németalföldi város, 
(1922) 12,303 lak. 
•Doflein, Franz, német zoológus, szül. Paris

ban 1873 ápr. 5., megh. Boroszlóban 1924 aug. 24. 
Előbb Preibnrgban, 1918. Boroszlóban lett egye
temi tanár; főleg a tengeri állatok biológiájával 
foglalkozott. Főbb müvei: Die Protozoen als -
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Parasiten u. Krankheitserreger(1901); Ostasien-
fahrt (1906); Probleme der Protistenkunde (1909-
1911, 2 rész); Tierbau und Tiorleben in ihrem 
Zusammenhang (1910—14, 2. kiad.); Mazedonien 
(1921). 

Doggerbank, 515 km. hosszú és 64 km. széles 
olyan sekély és homokos része az Északi-tenger
nek, ahol a tenger mélysége csupán 13—30 m. 
között váltakozik. Legsekélyebb részén nagy ten
geri viharok alkalmával mélyjáratú hajók szá
mára veszélyes hullámtorlódások fordulnak elő. 
1781 aug. 5., az északamerikai szabadságharc 
(1775—83) folyamán a Hyde Parker altenger
nagy vezette angol hajóraj összeütközött a 
Zeutman ellentengernagy vezette hollandi hajó
haddal. A heves ütközetből a hollandi hajóraj 
vonult vissza. Az orosz-japán háborúban a Kelet-
Ázsiába haladó és ítozsdesztvenszkij tengernagy 
vezette orosz hajóhad 1904 okt. 21-ről 22-re hajló 
éjjelen abban a hiedelemben, hogy japán búvár-
hajók bukkantak fel, angol halászhajókat lövöldö
zött össze. A Parisba összehívott ú. n. Hull-bizott-
sag határozata alapján Oroszországnak 65,000 
font sterlinget kellett kárpótlásul fizetnie. A világ
háborúban 1915 jan. 24., a Hipper német ellen
tengernagy vezette német cirkálóhajóraj meg
ütközött a Beatty ellentengernagy vezette angol 
cirkáló-hajórajjal. Az ütközet különösebb ered
mény nélkül mind a két fél visszavonulásával 
végződött. 

Dognicska (Dognecea), Kr'assó- Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Doh (Doh), Szilágy vm. (Tr. E.) 
*Dohm, Ernst, német humorista, szül. Boroszló

ban 1819 máj. 24., megh. Berlinben 1883 febr. 5. 
Szerkesztette a Kladderadatsch c. élclapot. Önálló 
müvei közül nagy hatása volt a Der Trojanische 
Krieg szatirikus vígjátéknak. — Neje Hedwig, 
Írónő, szül. Berlinben 1833 szept. 20., megh. u. o. 
1919 jún. 4.; irataiban főképen a nőemancipáció 
kérdéseivel foglalkozott, de Irt több vígjátékot 
és regényt is, mint Pleinair (1891); Sibilla 
Dalmar (1897). 
•Dohna-Schlodien, Nikolaus, várgróf és gróf, 

német tengerésztiszt, szül. Mallmitzban 1879 
ápr. 5. Mint a Möve segédcirkáló parancsnoka, 
áttörve az angol záróvonalat, 1915—16. és 1916— 
1917. két cirkáló utat tett és nagy kárt okozott 
az ellenséges kereskedelemnek. Müve: A diadal
mas Möve második útja (ford. Holló Márton, 
1917). 

Dohnányi Ernő, 1915. Budapesten telepedett 
le, majd 1916. a Zeneakadémia zongora-tan
szakán kezdte meg tanári működését. A forra
dalmi kormány 1919. igazgatónak nevezte ki. 
Állása a revíziós törvény értelmében 1920. meg
szűnt. 1923-ban kormányfőtanácsosi címet nyert 
s a Filharmóniai Társaság, melynek 1920 óta 
karmestere, elnökigazgatójának választotta. He
gedűszonátáján, hegedűversenyén, zongorára 
irt variációin kívül az 1922. bemutatott Vajda 
tornya c. operáját emelhetjük ki a legutóbbi tíz 
év terméséből. 

Doiran (Dojran, Dóriján), előbb török város, 
1919-től a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz 
tartozik, a görög határ közelében, (1920) 8000 lak. 

A D.-i tó (45 km2) a világháborúban 1915—18. a 
német 11. és 1916 szept. óta a bolgár 1. hadsereg 
arcvonalába esett és hosszas állásharcok közép
pontja volt. 

Doklény (Dodin), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Dolány, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes. vm. (1920) 418 lak. 
Dóle, város Franciaország Jura département-

jában, (1921) 16,208 lak. 
Dolecskó Mihály, mérnök, megh. 1913 jún. 10. 
Dolenecz József, ügyvéd és hírlapíró, megh. 

Budapesten 1919 dec. 6. 
Doleschall Alfréd, büntetőjogász, 1919—20. 

a budapesti egyetemen a jog- ós állam tud. kar 
dékánja volt. Ujabb müvei: Katonai büntetőjog 
(1916); Jogi közeledés a büntetőjogban (1917). 

Dolgonya (Dolhona), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dolha (Dolhoje), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dolhoje = Dolha. 
Dolina, város Kelet-Galíciában, (1920) 10,000 

lak., most Lengyelországhoz, a stanislaui vajda
sághoz tartozik. 

Dolinay Gyula, ifjúsági író, megh. 1918 
febr. 18. 

•Dolivo-Dobrowolski, Michael, elektrotech
nikus, szül. Odesszában 1862 jan. 3., megh. 
Heidolbergben 1919 nov. 15. Feltalálta 1888. a 
forgóáramú motort és kiképezte technikai hasz
nálhatóságúvá a háromfázis-rendszert. 1903— 
1909-ig Svájcban, majd Berlinben működött. 
*DoUinger, Konrád, német építész, a stuttgarti 

műegyetem tanára, szül. Biberachban 1840 jún. 
22., megh. Stuttgartban 1912 ápr. 18. Ó építette 
a stuttgarti helyőrségi templomot, helyreállította 
a tübingeni városházát és több német műemléket. 

Dolmány (Daia sáseascá), Szeben vm. (Tr. R.) 
Dobija Lendava = Alsólendva. 
DolnJ Rubin = Alsókubin. 
Dolores, város Argentína Buenos-Aires tarto

mányában, (1914) 12,732 lak. 
Dolova (Dolovo), Torontál vm., (1920) 6497 lak. 

(Tr. SzHSz.) 
Dolovo — Dolova. 
Dolyán (Dolany), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Domaf alva (Domasina), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Domaháza, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1032 lak. 
Domahida (Dománesti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Domáld (Domald)," Kis-Kükülló vm. (T. R.) 
Dománfalva (Domanovce), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Domanig, Kari, osztrák író, szül. Sterzingben 

(Tirol) 1851 ápr. 3., megh. Hoheponban (Bozen 
mellett) 1913 dec. 9. Bécsben a császári művészet
történeti gyűjtemények őre volt. írt költeménye
ket, elbeszéléseket, színműveket és művészet-
történelmi tanulmányokat. Főbb müvei: Der Gute-
verkauf (színmű, 1890); Der Tiroler Freiheits-
kampf (színmű, 1897); Die Fremden (regény, 
1898); Zum Frieden (költemények, 1911). 

Domanovszky Sándor, történész, 1914. egye
temi rendkívüli tanár lett, 1916. a M. Tud. Aka
démia tagja, 1919. a magyar békedelegáció tiszt, 
szakértője volt. Újabban megjelent müvei: Kézai 
codexéröl (Békefl-Emlékkönyv, 1911); A trón
öröklés kérdéséhez az Árpádok korában (Buda-
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pest 1913); A harmincadvám eredete (Akadémiai 
székfoglaló, 1916); A mázsaszedés (Fejérpataky-
Einlékkönyv, 1918); A magyar kérdés történeti 
szempontból tekintve (Budapest 1920); A szepesi 
városok árúmegállítási joga (Akadémia, 1922); 
Die Geschichte Ungarns (Bibliothek der Welt-
geschichte, Leipzig 1923); József nádor élete 
és iratai (Budapest 1925); Ürményi József 
bukása (Klebelsberg-Emlékkönyv, 1925). A Szá
zadok szerkesztője, a Magy. Tört. Társulat al
elnöke. 

Domány (Doman), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Domásnya (Domasnia), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. E.) 
Domaszewski, Alfréd, archeológus, 1924-ig]az 

ókori történelem tanára volt Heidelbergben. Ge-
schichte der römisehen Kaiser c. műve 3. kiadás
ban jelent meg 1922. 

Domb, falu Sziléziában, (1919) 14,349 lak. 1922. 
Lengyelország birtokába került. 

Dombalja (Domajnci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Dombár (Drambariu), Alsó-Fehér vm. (Tr. E.) 
Dombay Artúr, zeneszerző, megh. Gyulán 

1922 febr. 15. 
Dombegyház, kisk. Csanád, Arad és Torontál 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 4874 lak. 
Dombelve (Zákopcie), Trencsón vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dombiratos, nagyk. Csanád, Arad ós Torontál 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1394 lak. 
Dombó (Dubovoje), Máramaros vmogye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dombos (Válendorf), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. E.) 
Dombosmező (JPolom), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dombostelek (Ploskov), Bereg vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dombóvár, nagyk. Tolna vm., (1920) 8614 lak. 
Dombrád, nagyk. Szabolcs ós Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 5297 lak. 
Dombró (Dumbráu), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. E.) 
Dombrowa, 1. Dabrowa. (XX. k.) 

. Dombróvány (Dumbrávani), Bihar vm. (Tr. E.) 
Dombrowka, két falu Sziléziában ; az egyik 

Beuthenmellett,(i9i9) 4470 lak., amásik, Eichenau 
néven is, Kattowitz mellett, (1919) 8944 lakossal. 
Mindkettőt 1922. a hatáxkijelölő nemzetközi bi
zottság határozatával Lengyelországhoz csatolták. 
• Dombrowski, Ernst, német erdészeti író, 
megh. Grazban 1917 dec. 

Dombszög (Stozok), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl. 1 
•"Domináló bélyeg, 1. Mendél-féle szabályain. 

kötet). 
Dpminica (franc. La Dominique), brit-nyugat

indiai sziget, ter. 790 kms, (1923) 38632 lak. 
*Dominious, Alexander, német politikus ós 

aportférfiú, szül. Strassburgban 1873 ápr. 19. 
Berlin-Schönebergfőpolgármestere volt 1911-20., 
majd 1921. porosz belügyminiszter; a német biro
dalmi testnovelésügyi bizottság elnöke. 
*Dominik, 1. Hans, német Afrika-kutató, szül. 

Kulmban (Nyugat-Poroszország) 1870 máj. 7., 
megh. hazautaztában a hajón 1910 dec 16. Több 
mint 20 tanulmányi expedícióban vett részt. 

Munkái: Kamerun (1901); Von Atlantik zum 
Tschadsee (1908). 

*2. D., Hans, német mérnök és író, szül. 
Zwickauban 1872 nov. 15. Technikai tartalmú és 
fantasztikus regényeket írt : Der Kreiselkompass 
(1915); Hochströme (1919); Die Macht der Drei 
(1922); Die Spur des Dschingis-Khan (1923); 
Atlantis (1925). 

Domodossola, város Novara olasz tartomány
ban, (1921) 7621 lak. 

Domokos (Damácuseni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 

"Domonkos István, író, kat. áldozópap, szül. 
Győrött 1862 aug. 19., megh. Nyulfalun (Győr 
vm.) 1923 aug. 9. Pappá szentelték 1889. Több 
helyen lelkészkedett, 1905. nyulfalusi plébános 
lett. A Szent István Akadémia rendes tagjának 
választotta. Finom lólekrajzukkal kiváló, főleg 
népies tárgyú elbeszéléseket írt kat. lapokba és 
folyóiratokba, irt azonkívül útirajzokat, a többi 
közt a Szentföldről ós Finnországról. Önállóan 
megjelent elbeszéléskötetei: Atyámfiai (1915); 
A muszka pipa (1916). 

Domonkosfa (Domansovci), Vas vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Domony, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 1373 lak. 

Domoszló, nagyk. Heves vm., (1920) 2586 lak. 
Donány (Dohnany), Trencsén vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Donászy Ferenc, iró, megh. Budapesten 1923 

nov. 10. Munkái: Anarkalli (1906); Az aztékok 
kincse (1909); Az eltűnt hadifutárok és egyéb 
tört. elbeszélések (1912); A vitéz Noszticz ésegyéb 
tört. elbeszélések (1913); Ozdor lelegd (1913); 
A csúcshegyi vár (1920); Fulkó lovag (1920); A 
nagyváradi tüzes galambok (1921). 
*Donat, Jbse/) német filozófiai író, szül. Philipps-

dorfban (Csehország) 1868 máj. 31. A Jézus
társaságba lépett 1887. Tanár lett 1896. Pozsony
ban, 1902. az innsbrucki egyetemen. Müveiben a 
neothomismus képviselője. Munkái: Die Frei-
heit der Wissenschaft (1910); Summa philoso-
phiae christianae (I. Logica, 5. kiad. 1922, II. Cri-
tica, 4. kiad. 1925,111. Ontológia, 5. kiad. 1921, IV. 
Cosmologia, 5. kiad. 1924, V. Psyehologia, 5. kiad. 
1923, VI. Theodicea, 3. kiad. 1925, VII. Bthiea 
generális, 3. kiad. 1925, VIII. Bthiea speciális 
1921). 

Donáth Gyula, orvostanár, az epilepszia terén 
tett kutatásaiért 1902. elnyerte New-York állam 
nemzetközi Craig-Colony diját. Újabb művei: 
Eeflex und Psyche (Samml. Klin. Vortr. 1910); 
Technik, diagn. u. therap. Wert der Lumbal-
punktion (u. o. 1913); Az alkoholtilalom kivihe-
tösége Magyarországon (Budapest 1925). 

Donáti, Cesare, olasz író, megh. Eómában 1913 
febr. 17. 

Donaueschingen, város Badenban, (1919) 4375 
lakossal. 

Donaukreis (Dunai kerület), Württemberg 
déli kerülete, (1920) 599,454 lak. 

Donauwörth, bajor város, (isas) 4835 lak. 
Donawitz, stájerországi város, (1920) 15,087 lak. 
Don Benito, város Badajoz spanyol tartomány

ban, (1920) 21,031 lak. 
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Doncaster, város Angolországban, Yorkshire-
ben, (192D 54,064 lak. 
*Dónec (Donez), ukra jnai kormányzóság, ter. 

65,104 km2, (1923) 2.705,000 lakossal. Fővárosa 
Backmut, (1923) 29,000 lak. 

Donegal, grófság az ír szabadállamban, Ulster 
tartományban, ter. 4830 km2 , (1911) 168,537 lak. 
•Dongen, Kees van, németalföldi festő, szül. 

Delfshavenban 1877 jan . 26. A párisi aindépen-
dents» kiállításain uralkodók közé számítják. 
Erős, sőt túlzott színezésű női képmásaival kere
sett feltűnést. 

Dongola, t a r tomány angol-egyipt. Szudánban, 
ter. 124,300 km3 , (1922) 321,900 lak. Fővá rosa : 
Merowe. 

Doniol, Jean Henri Antoine, francia történet
író, megh. Parisban 1906 jún. 19. 

Donnay (ejted: donné), Maurice, francia dráma
író, újabb színmüvei: Éducation de pr inee (1907); 
LaPatronne(1908); Oeuvres choisies (1911); Le 
ménage de Moliére (1912); Théa t re (5 k ö t , 1912); 
Les éclaireuses (1913); Le roi Candaule (1921); 
Reprise (1924); Un liomme légér (1925). Magya
rul megjelent Lysis t ra ta (ford. Heltai Jenő, 1921). 

Doimdorf. Adolf, német szobrász, megh. Stutt
gartban 1916 dec. 20. 

Donogány Zakariás, orvos, megh. Budapesten 
1917 márc. 19. 

Door, Atiton, osztrák zongoravirtuóz, megh. 
Bécsben 1919 nov. 6. 
•Doorn, falu Németalföldön Amerongen mellett , 

Utrecht t a r tományban; 1920 májusban II. Vilmos 
volt német császár választot ta tartózkodása 
helyéül. 

Dopsch, Alfons, osztrák történetíró, újabb 
müvei: Die Wirtschaf tsentwicklung der Karolin-
gerzeit (1913, 2 köt .) ; Wirtschaft l iche und so-
zialeGrundlagendereuropálschenKulturentwick-
lnng (1923—24, 2 köt.). 1924. Budapesten a Tört. 
Társulat meghívására előadást ta r to t t . 

Dorchester , Dorsetshire angol grófság szék
helye, (1921) 9556 lak. 

Dordogne, francia département, ter. 9224 km2 , 
(1921) 396,702 lak. 

Dordrecht, németalföldi város, (1922) 55,195 
lakossal. 
*Dorer, Bobért, svájci szobrász, szül. az aa rgau i 

Badeuban 1830 febr. 13., megh. u. o. 1893 ápr. 12. 
Több emlékművet készített, így a nemzeti emlék
kutat a berni szövetségi palota előtt. 
*Dorgelés (ejted: dorzseiész), Roland, f rancia író, 

igazi nevén Roland Leclavé, szül. 1886. Építész 
volt, majd újságíró ós költő lett. Leghíresebb műve 
a Saint Magloise e. fantasztikus regénye . Egyéb 
munkái: Les croix de bois ; Le révei] des mor ts . 

Dorgos (Dorgos), Temes vm. (Tr. R.) 
Dorking, város Surrey angol grófságban, (192D 

8057 lak. 
Dormánd, nagyk. Heves vm., (1920) 1095 lak. 

*Dormándy Géza (dormándi), ezredes, szül. 
Budapesten 1882 nov. 8. A prole tárdikta túra a l a t t 
azelső ellenforradalom szervezője volt, ezért 1919 
ápr. 8. elfogták. A fogságban szenvedett bántal 
mazások következtében súlyosan megbetegedett . 
1921-ben a magyar- román határkiigazító-bizott-
ság magyar biztosa volt, majd nyugalomba vo

nult és az Első Dunagőzhajózási Társaság igaz
gatója lett. 

D o r n a - W a t r a (Vatra-Dorna), mezőváros Bu
kovinában, 1919 óta Romániához tartozik. A világ
háborúban ismétel t nagy harcok színhelye volt, 
különösen 1916 szeptemberben és októberben. 

D o r n b i r n , város Vorarlbergben, (1923) 14,394 
lakossal. 

D o r n e r Béla (enesei), gazdasági és közgaz
dasági író, újabb m ü v e i : A burgonya termelése 
(1920); A sertés tenyésztése és hizlalása (1921); 
Rétek és legelök müvelése és termésfokozása 
(1923). 

D o r n e r , August Johannes, német prot . teoló
gus, megh. Hannoverben 1920 ápr . 17. 

Dorog, nagyk . Komárom és Esztergom közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 3943 lak. 

Dorogháza , kisk. Heves vármegye, (1920) 1230 
lakossal. 

Dorogobus , város Szmolenszk orosz kormány
zóságban, (1919) 10,000 lak. 

Doroho i , város Romániában, Moldvában, (1913) 
14,068 lak. 

Dorosz ló (Doroslovo), Bács-Bodrog vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Dorosz ló ía lva (Dráuf), Arad vm. (Tr. R.) 
D o r p a t (észtül Tartu, oroszul Jurjev), vá ros 

a volt Livonia orosz kormányzóságban, most 
Észtországhoz tartozik, (1922) 54,012 lak. A világ
háborúban 1918 febr. 23 . német csapatok szállták 
meg. I t t kötötte meg Oroszország 1920 febr. 1. 
a bókét Észtországgal, 1920 okt. 14. pedig Finn
országgal. 

• D o r s e t s h i r e , grófság Angliában, ter . 2532 km2 , 
(1921) 228,258 lak. 

Dor s t en , vá ros Vesztfáliában, (1926) 8522 lak. 
Közelében 1907. római tábort fedeztek föl. 

D o r t m u n d , város Vesztfáliában, (1925) 313,245 
lak. 1920 márc . 17.—ápr. 3. a Kapp-pucs idején 
kommunis ta ura lom ü tö t t e fel a fejét a városban 
s csak heves utcai harcok u tán győzték le . 
1923. a Ruhr-vidéket megszálló franciák D.-ot is 
megszál l ták s onnan csak 1925. vonul tak k i . 

Dosz to jevszki j , Feodor Mihajlovics, orosz í ró . 
1921-ben, születésének századik évfordulójára a 
Révai i rodalmi intézet megindítot ta D. összes 
művei címen munká inak jubileumi m a g y a r k i 
adásá t Szabó Endre fordításában, kiváló magya r 
esztétikusok és irodalomtörténészek bevezető 
tanulmányaival . A sorozat eddig megjelent köte
tei : Ka ramazov t e s tvé rek ; Golyadkin úr hason
mása ; Megmételyezet tek; Emléki ra tok a hol tak 
házából ; A já tékos; Netocska; Bűn és bűn
hődés ; F e h é r é j szakák ; A nagybácsi á l m a ; 
Örök f é r j ; Nagyváros homályából. Egyéb újabb 
fordítások: Szegény emberek(ford. Trócsányi Zol
tán , 1919); A nagyvá ros homályából (ford. Pajzs 
Elemér, 1919); A zsidókérdés (1919); Sztjepan-
csikovo és lakosai (ford. Trócsányi Zoltán, 1920); 
Az örök férj (ford. u. a., 1920); Megalázottak és 
megszomorí tot tak (ford. Szabó Endre , 1920); A 
siheder (ford. Trócsányi Zoltán, 1921); A névtelen 
(ford. Kiss Dezső, 1922); A kétél tű Golyadkin 
(ford. Trócsányi Zoltán, 1922); Puskin (ford. Nil, 
1922); Pé te rvar i Írások. Egy n a g y bűnös é le te 
(ford. Fahtdilr&a, 1923); Fehér é jszakák (for 
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Trócsányi Zoltán); A féltékeny férj (ford. u. a.); 
Karácsonyfa és esküvő (ford. u. a.); A kis hős 
(ford. u. a., í 923); Az idegen úr az ágy alatt (ford. 
Bónyi Adorján, 1923). 

Douai, város Franciaország Nord département-
' jában, (1921) 34,131 lak. A világháború alatt 1914 
aug. 29-től 1918 okt. 17-ig német megszállás 
alatt volt és a franciák erősen lőtték. 

Douarnenez, kikötőváros Pinistére francia 
départementban, (1921) 12,259 lak. 

*Douaumont, falu és erőd Verdim erődkörzeté
ben. A világháborúban 1916 febr. 25. a németek 
elfoglalták, de 1917 okt. 24. a franciák vissza
vették. 

Boubs, francia département, ter. 5260 km2, 
(i92i) 285,022 lak. 

*Doughty (ejtsd: dauti), Charles Montagu, angol 
Arábia-kutató, szül. 1843 aug. 19., megh. Sissing-
lmrstban 1926 jan. 20. Az általa fölfedezett fel
iratokat Eenan adta ki: Documents épigraph. re-
cueillis dans le Nord del' Arabie (1884). Önálló 
müve: Travels in Arábia Deserta (2 köt., 3. kiad. 
1921). 

Douglas, Man brit sziget fővárosa, (1921) 20,192 
lakossal. 

*Douglas (ejtsd: dagiesz), 1. Charles, angol tábor
nok, szül. 1850 júl. 17., megh. 1914nov20.1912. 
a hadsereg főfelügyelője, a világháború kitörése
kor a vezérkar főnöke lett. 

*2. D., Ludwig, gróf, svéd államférfi, szül. 
Zürichben 1849 nov. 26., megh. Lyselkilben 1916 
júL 20. Mint külügyminiszter 1895—99-ig vissza
utas! totte a norvég storthing követeléseit a zászló-
kérdésben ; 1907—11-ig vezetője volt a svéd nem
zeti védvámos pártnak. 1912-től haláláig biro
dalmi marsall volt. 

Doumer (ejtsd: dámé), Paul, francia államférfi, 
1912-ben a szenátus tagja lett; a világháború alatt 
Briand ellen foglalt állást; 1917. Painlevó kormá
nyában tárcanólküli miniszter lett, 1921—22-ig 
pénzügyminiszter volt. 1925 nov.-ben a Briand-
kormányban újra átvette a pénzügyi tárcát, de 
1926. a kormány lemondásakor, minthogy pénz
ügyi terveit nem tudta megvalósítani, lemondott. 
1927 jan. a szenátus elnökének választották meg. 
Munkája: L'Indo-Chine francaise (1903). 

*Donmergue (ejtsd: anmerg), Gaston, francia 
államférfi, szül. Aigues-Vivesben 1863 aug. 1., 
hugenotta családból. Eleinte ügyvéd volt, majd 
Kokhin-Kinában és Algériában teljesített köz
igazgatási szolgálatot, 1893-ban képviselőnek 
választották radikális programmal. A Combes-
kormányban 1902—1905. gyarmatügyi miniszter 
volt, 1906—1907. kereskedelemügyi, 1910. köz
oktatásügyi, 1913—1914. külügyminiszter, majd 
miniszterelnök, utóbb ismét gyarmatügyi minisz
ter lett. 1923 f ebr.-ban a szenátus elnökének, 1924. 
jún. 13. köztársasági elnöknek választották. 

Doumic (ejtsd: dumik), Kéné, francia irodalom
történetíró, 1923. az Académie francaise örökös 
titkára lett. Újabb munkái: Mme.de Sévigné 
(1911); Lainartine (1912); La comédie humáine 
dans SaintSimon (1914); Le sóidat de 1914 (1915); 
Le salut aux chefs(1915); Portraits d'écrivains; 
Écrivains d'aujourd'hui stb. 1916-ban, szerkesz
tője lett a Revue des deux Mondesnak. 

Dour, város Hainaut belga tart.-ban, (1922) 
12,062 lak. 

Dourafa (növ.;, 1. Parkia. (XV. köt.) 
Douzette, Louis, német festő, megh. Barth-

ban 1924 febr. 21. 
Dóval (Donovaly), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dovalló (Dovalovo), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Dovcsák Antal, munkásvezér, szül. Budapes
ten 1878 febr. 5. Vasesztergályos volt. A szak
szervezeti munkásmozgalmakban sok éven ke
resztül irányító szerepet játszott. A vasmunkás-
szövetség elnöke volt. A proletárdiktatúra alatt 
szocializáló népbiztoshelyettes, az 1919 augusz
tusában szakszervezeti vezetőkből megalakult 
Peidl-kabinet kereskedelemügyi minisztere. A 
Peidl-kormány visszalépése után pörbefogták 
és életfogytig tartó fegyházra ítélték, de a fogoly
csere-akció révén Oroszországba került. 

Dove, 1. Alfréd Wilhelm, német történetíró, 
megh. Freiburgban 1916 jan. 19. 

2. D., Kari, német geográfus, megh. Tübin-
genben 1922 júl. 31. Munkái az V. kötetben fel
soroltakon kívül: Die angelsachsischen Eiesen-
reiche (1906—07); Deutsche Klimatik (1910); 
Die deutschen Kolonien (4 köt., 1909—13); Wirt-
schaftsgeographie von Afrika (1917); Alig. poli-
tische Goographie (1920); Alig. Wirtschaftsgeo-
graphie (1921); Alig. Verkehrsgeographie (1921). 

Dover, kikötőváros Kent angol grófságban, 
(1923) 40,740 lak. A világháború folyamán több 
ízben bombázták a német repülők, 1918 febr. 16. 
pedig messzehordó ágyúkkal lövöldözték a né
metek. 

Dowden, Edward, angol irodalomtörténész, 
megh. Dublinban 1913 ápr. 3. 

Down, grófság Írországban Ulsterban, ter. 2464 
km«, (192D 204,303 lak. 

Doyen, Eugéne Louis, francia sebész, megh. 
Parisban 1916 nov. 22. 

Doyle (ejtsd: daji), Conan Arthur, angol regény
író, a világháború alatt önkéntes hadtestet szer
vezett és négy évig szolgált. Számos propaganda
iratot és háborús tárgyú röpiratot adott ki, to
vábbá a háború hatkötetes történetét. Egyéb 
müvei: The case of Oscar Slater (1912); The 
poison beit (1913); The British Campaign in Francé 
andFlanders(1916); A visit to three fronts (1916); 
Danger (1918); His last bow (1918); The guards 
carne through and other poems (1919). Újabban 
erősen spiritiszta irányba hajlott, e kérdésről 
szóló munkái: A new revelation (1918) és The 
vitai message (1919). Aktiv harcot kezdett a 
spiritizmus terjesztéséért és 1920. JosephMcKabe-
bel nyilvános vitát folytatott a lélek életéről 
a halálon túl. Munkáinak nagy részét magyarra 
is lefordították. 

Dozmat, kisk. Vas vm., (1920) 317 lak. 
*Dozsnyay (Dosnay) Károly, festő és szob

rász, szül. Debrecenben 1815., megh. Londonban 
1850 után. Bécsben tanult,, ahol 1835. megfes
tette szülővárosa számára V. Ferdinánd képmá
sát. 1836-ban Münchenben folytatta tanulmá
nyait, de csakhamar Debrecenbe került vissza, 
ahol mintázni kezdett. 1839-ben Pestre költözött; 
itt nagy nyomorúságában Liszt Ferenc kisebb-
nagyobb, gipszből készült képmás-szobrainak el-
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adásával igyekezett nehéz sorsán könnyíteni. 
A szabadságharc után Londonba került, ahol 
aztán nyoma veszett. 

Döbeln, város Szászországban, (1920) 22,558 
lakossal. 
*Döblin, Alfréd, orvos, német elbeszélő, szül. 

Stettinben 1878 aug. 10. Berlinben él. Irt drámá
kat: Lusitania (1921); Die Nonnen von Kemnade 
(1923); műveli a politikai essayt: Deutscher 
Maskenball (1921), de igazi műfaja a regény: akár 
kínai szektáriusok közé: Die drei Sprünge des 
Wanglun (1915), akár a modern Berlinbe: Wad-
zeks Kampf mit der Dainpfturbine(1918), vagy a 
harmincéves háborúba: Wallenstein (1920) vezeti 
az embert. Berge, Meere u. Giganten (1924) c. 
müve a leghatalmasabb megnyilvánulása az ex
presszionizmus erejének. A civilizáció, az emberi 
szellem, utolsó nagy harcra kél a természet erői
vel. A harc szimbóluma Grönland jégtelenítése 
Izland tüzének segítségével. Legújabb művei: 
Blaubart u. Miss Ilsbill (elb., 1924); Die beiden 
Freundinnen (elb., 1925). 

Döbör (Doiber), Vas vrn. (Tr. A.) 
Döbörcsény (Dobrocina), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. E.) 
Döbörhegy, kisk. Vas vm., (1920) 599 lak. 
Döbröce, kisk. Zala vm., (1920) 262 lak. 
Döbrököz, nagyk. Tolna vm., (1920) 4114 lak. 
Döbrönte, kisk. Veszprém vm., (1920) 488 lak. 

. Döderlein, Ludwig, német zoológus, újabb 
munkája: Betrachtungen über die Entwicklung 
der Xalirungsaufnahnie bei Wirbeltieren (1921). 

Döge, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. egyes, 
vm., (1920) 1867 lak. 

Dögmező (Dumbrávifa), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Dömefölde, kisk. Zala vm., (1920) 445 lak. 
Dömeháza (Domaníky), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dömös, nagyk. Komárom és Esztergom közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 1350 lak. 
.•Dömötör, 1. Lajos, fuvolaművész, szül. Ka-

rátsonfalván 1881 dec. 9. Tanulmányait a Zene
akadémián befejezvén, a M. kir. Opera első fuvo-
lasa lett. 1912 óta a Zeneművészeti Főiskola 
fuvola-tanára. 
*2. D. Mihály, politikus, szül. Binócon (Pozsony 

vm.) 1875 okt. ' l . Budapesten jogot végzett, majd 
ügyvédkedett ós aktiv részt vett a keresztény tár
sadalmi szervezetekben. 1905-ben néppárti prog
rammal képviselőnek választották; a forradalom 
kitörésekor visszavonult a magánéletbe. A kom
munizmus alatt Szegedre menekült, ahol Ábrahám 
Dezső kormányában népjóléti miniszter lett (1. 
Szegedi kormány, XVII. köt). 1920-ban a Simonyi-
Seinadam-kabinet belügyminisztere volt s mint 
ilyen, főként arra törekedett, hogy a törvénynek 
•és a törvényerejű rendeleteknek pártatlan végre
hajtásával helyreállítsa a minden oldalról megza
vart belrendet. Nagy része volt az egyesült keresz
tény nemzeti kisgazda és polgári párt 1921 febr. 
2.-i határozatának és az 1921. XLI. t.-c.-nek meg
hozatalában. B határozat miatt a kereszténypárt 
elszakadt a kisgazdapárttól. D. megmaradt a kis
gazdapártban, hol mindent megtett a nemzet ön-
célúságának megfelelő politika érdekében. Köz
pályáján kiváló tudományos készültségét és ékes

szólását mindig a közérdek szolgálatában érvé
nyesítette. 

3. D. Fái, költő, megh. Zomborban 1920 szept. 
7. Újabb munkája: Tóth Kálmán életrajza 
(1915). 

Dömötöri, kisközség Vas vármegyében, (1920) 
422 lakossal. 

Dömsöd, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 4660 lak. 

*Döntőbiróság (1. Választott bíróság is. XX. 
köt.). A D.-oknak érdekeink szempontjából leg
fontosabb faját a Vegyes D.-ok alkotják, ame
lyek létesítése a trianoni szerződés 239. cikkén 
alapszik. Minden szövetséges ós társult hata
lommal külön-külön kellett ilyen bíróságokat 
alakítanunk oly módon, hogy az érdekelt szö
vetséges és társult hatalom, valamint Magyar
ország, egy-egy döntőbírót jelölt ki, a két tag 
mellé azután a két állam közös egyetértéssel 
még egy elnököt nevezett ki. Eddig az angol, 
belga, cseh, francia, görög, jugoszláv, olasz és 
román viszonylatban alakítottuk meg a D.-ot. 
E bíróságok feladata a háború előtti jogviszo
nyokból eredő vitás kérdések, valamint a magyar 
állam ellen a békeszerződós alapján támasztható 
kártérítési követelések elbírálása. 

Döntvény (1. V. köt.). A polgári perrendtartás 
életbeléptetéséről szóló törvényjavaslat most már 
az 1912. LIV. törvénycikkben törvényerőre lép
vén, a kir. Kúria D.-alkotási jogára vonatkozó
lag az előbbi szabályok hatályon kívül helyeztet
tek és csakis az idézett 1912. LIV. t.-c. negyedik 
címében foglalt, már ismertetett rendelkezései, 
valamint az 59200/1912. I. M. sz. rendelet nyer
nek alkalmazást. Ez utóbbi rendelet szerint a kir. 
Kúria D.-eiről két könyvet vezet: a Polgári Jogi 
Határozatok Tárát és a Büntetőjogi Határozatok 
Tárát. Ez utóbbi rendelet szabályozza továbbá az 
eljárást abban az esetben is, ha a kir. Ítélőtáb
lák, amelyeknek D.-alkotási jogát az 1912. LIV. 
t.-c. megszüntette, valamint a kir. törvényszékek 
ós a kir. járásbíróságok elvi jelentőségű hatá
rozatot hoznak. A kir. Ítélőtábla ily határoza
tokról határozattárt is vezet. Az 1921. XXXI. t.-c. 
21. §-a szerint a Munkásbiztosítási Felsőbíróság 
is hozhat a hatáskörébe tartozó egyes elvi kér
dések tárgyában teljes ülési határozatokat, ame
lyek a munkásbiztosítási bíróságokat kötelezik. 
A teljesülési határozatokhozatalánakfeltételeiről 
és módjáról a 27,000/1922. I. M. számú rendelet 
rendelkezik. 

*Döpler, Emil, német festő, D. Kari Emil na, 
szül. Münchenben 1855 okt. 22., megh. Berlin
ben 1922 dec. 21. Atyja és Gussow tanítványa 
volt, szintén sokoldalú festő ós rajzoló ; különö
sen iparművészeti rajzokat készített, de festett 
táj- és genreképeket is. 

Dör, nagyk. Sopron vm., (1920) 917 lak. 
•Dörfler, Pefer, német író, szül. Unter-Germa-

ringenben 1878 ápr. 22. Szépirodalmi művein kí
vül, amelyekben kat. szellem nyilvánul meg, irt 
keresztény archeológiai tanulmányokat is. Ön
állóan megjelent főbb művei: Als Mutter noch 
lebte (1912); DerWeltkrieg im schwábischen Hím-
melreich (1916); Neue Götter (1920); Stumme 
Sünde (1922); Der ungerechte Heller (1922); Die 
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Papstfahrt durch Schwaben (1923); Siegfriod im 
Allgáu (1924> 

•Döring, August, német filozófus, szül. Elber-
felden 1834 febr. 3., megh, Oportóban 1912 jún. 
28. Berlinben magántanár volt az egyetemen. 
Müvei: Die Lenre des Sokrates als soziales Re-
formsystem (1895); Geschichte der grieeh. Philo-
sophie (1903, 2 köt.); Bine Frünlingsfahrt nach 
Griechenland (1903). 

Döripatlan, nagyk. Tolna vm., (1920) 1671 lak. 
*Dörmann, Félix, Biedermann Pelix osztrák 

iró álneve, szül. Bécsben 1870 máj. 29. Főbb 
müvei: Neurotica (költ. 1891); Sensationen (költ. 
1892); Ledige Leute (vígj. 1898); Der Herr von 
Abadessa (verses színjáték, 1902). 

Döröske, kisk. Vas vm., (1920) 401 lak. 
Dörpíeld, Wilhelm, német archeológus, 1912. 

lemondott az athéni német archeológiai intézet 
igazgatóságáról. Résztvett a korfui ásatásokban. 
1923. Jenában tanár lett. 

Dötk, kisk. Zala vm., (1920) 172 lak. 
Dövény, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 407 lak. 
*l>racoutiasi!s . a Filaria (Dracunculus) 

medinensis L. nevű féreg okozta betegség neve. 
L. Filaria. (VII. k.) 

Draeseke, Félix, 1. Drásehe. (V. és XX. köt.) 
Drág (Drag), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Drágabártfalva (Drágabártfalva), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.). 
Dragáníalva (Dragánesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Drágavilma (Vilma micá), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Drágcséke (Drágesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Drágf alva (Drágsínesti), Krassó-Szöróny vm. 

(Tr. R.) ' 
Dragomér (Dragomiresti), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Dragomérfalva (Dragomiresti), Máramaros 

vm. (1920) 2708 lak. (Tr. R.) 
Dragomiresti = Dragomérfalva. 
Drágonyialva (Drágoesti), Temesvármegye. 

(Tr. R.) 
Drágosfalva (Drághia), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Drágota (Dragoteni), Bihar vm. (Tr. R.) 
Drágszélszállás, nagyk. Pest-Pilis-SolMKis-

kun vm., (1920) 501 lak. 
Draguignan, Var francia dópartement fővá

rosa, (i92i) 9148 lak. 
Dragumisz, 1. István, görög politikus, megh. 

Athénben 1922. 
*2. D. János, az előbbinek fia, görög diplo

mata, szül. Athénben 1879., meggyilkolták 
ugyanott 1920. Több helyen volt görög követ, 
1915. Szentpétervárott. Idas álnéven több kul
túrpolitikai munkát írt. 

Dragus (Drágus), Pogaras vm. (Tr. R.) 
Dráma (bolgárul Pleven), macedóniai város, 

most Görögországhoz tartozik, (1920) 15,263 lak. 
Fővárosa az azonos nevű nomosznak (4503 km8, 
182,593 lak.). 1912-ben a bolgárok foglaltók el, 
1913. a görögök elvették tőlük és a világháború 
folyamán is megtartották. 

Drammen, Buskerud norvég kerület fővárosa, 
(1920) 26,204 lak. 

*Drandar, Anton Georgiev Hadzsi, bolgár 
történetíró, szül. Velezben (Macedónia) 1837 deo. 
25. Rövid ideig a bolgár külügyminisztérium 
sajtóosztályának főnöke volt. Francia nyelven 
megjelent művei: La question des capitulations 
et leur suppression dans la prineipauté de Bul-
garie (1883); Le prince Alexandre de Battenberg 
en Bulgarie depuis 1876 (1896); A propos d'un 
mouvement en Macédonie (1900); La Bulgarie 
sous le Prince Ferdinánd (1909); Actualités Bal-
caniques (1912). 

Drasche-Lázár Alfréd, író, a miniszterelnök
ségi sajtóosztály főnöke, 1918. külügyi h. állam
titkár, majd követ lett, mintilyen, 1920. egyik alá
írója volt a trianoni békeszerződésnek. Regé
nyeinek tárgyait az előkelő körök társadalmi 
életéből meríti. Újabb munkái: A nő, a kígyó és 
egyéb elbeszélések (1913); A kutyabőr s egyéb 
történetek (1917, újra 1925); Enyém vagy(Í9n, 
3. kiad. 1918); Tüzpróba (1917, 7. kiad. 1923); 
Boldogság (1918); Egymás közt (1918); Azaz 
átkozott pénz (1918, 4. kiad. 1919); Boldogság 
(színmű, Magyar Színház, 1918); A tűzkereszt 
(1,919); Tüzpróba (színmű, Magyar Színház, 1920); 
Éva kis keze (1920); Quattrocento {1921); Gicisbeo 
(1921); Délibáb herceg (operett, Blaha Lujza 
Színház, 1921); Tied az e7eí(1922); Marianne 
öröke (1923); Dorilas (1924); Azaldár (1925); 
Tegnap és ma (1926). 

Dráseke, Félix, német zeneszerző és író, megh. 
Drezdában 1913 febr. 26. 

Draskócvölgye (Drazkovce), Turóc vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Drassó (Dra§áu), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Drávacsány" (Dravacany), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Drávacsehi, kisk. Baranya vm., (1920) 329 lak. 
Drávacsepely, kisk. Baranya vm., (1920) 374 

lakossal. 
Drávadiós (Orehovica), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Drávaegyház (Oirkovjani), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Drávafok, kisk. Somogy vm., (1920) 79S lak. 
Drávafüred (Opporovec), Zala várm. (Tr. 

SzHSz.) 
Drávagárdony, kisk. Somogy vm., (1920) 324 

lakossal. 
Drávaiványi, kisk. Baranya vm., (1920) 455 lak. 
Drávakeresztúr, kisk. Somogy vm., (1920) 590' 

lakossal. 
Drávamagyaród (Ternovec), Zala, vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Drávanagyfalu (Nadfalu), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Drávaóhíd (Prelenitec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Drávaollár,/ Vullária), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Drávapálfalva, kisk. Somogy vm., (1920) 1006-

lakossal. 
Drávapalkonya, kisk. Baranya vm., (1920) 50? 

lakossal. 
Drávapiski, kisk. Baranya vm., (1920) 209 la ' . 
Drávasiklós (Cukovec), Zala vármegye. (Tf. 

SzHSz.) 
Drávaszabolcs, kisk. Baranya vm., (1910) 530 

lakossal. 
Drávaszentes, kisk. Somogy vm., (1920) 517 lak^ 
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Drávaszentistván (Telki Stefimec), Zala vm 
(Tr. SzHSz.) 

Drávaszentiván (Ivanovec), Zala vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Drávaszentmihály (Senkovec), Zala vm. (Tr. 
SzHSz,) 

Drá'vaszerdahely, kisk. Baranya vm., (1920) 
327 lak. 

Drávaszilas (Podbreszt), Zala vm.(Tr. SzHSz.) 
Drávasztára, nagyk. Somogy vm., (1920) 1094 

lakossal. 
Drávatamási, kisk. Somogy vm., (1920) 508 lak. 
Drávavásárhely (Nedelic), Zala várm. (Tr. 

SzHSz.) 
*Dreesen, Willrath, német költő, szül. Norden-

ban (keleti Priesland) 1878 máj. 14. írt .költeménye
ket : Meer, Marson und Lében (1904)"; Bála íreya 
fresena (1905); egyéb főbb művei : Ebba Hüsing 
(reg. 1909); Sturmflut (dráma 1910). 

Drégely Gábor, mérnök és író: színműveit 
külföldön is nagy sikerrel adták. Úiabb művei: 
Áz isteni szikra (Magyar Színház, 1913); A kis
asszony férje (Magyar Szinház, 1915., a Vojnich-
díj nyertese); Egy férj, aki mindent tud (Magyar 
Szinház, 1918); A védtelen nő (Magyar Színház, 
1925). 

Drégelypalánk, kisk. Nógrád és Hont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1776 lak. 
*Dreher Antali nagyiparos, szül. Bécsben 1841., 

megh. u. 0. 1921 aug. 6. Az apja, D. Antal (1. V. 
köt.) által alapított sörgyárak vezetését annak 
halála után átvette és tovább fejlesztette. Mint a 
monarchia egyik legnagyobb versenyistállótulaj
donosa a sportéletben is kiváló szerepet játszott. 
1902-ben az osztrák urakháza tagja lett. 
*Dreher, Konrád, német színművész, szül. 

Münchenben 1859 okt. 30. Népies színművekben 
és operettekben komikus szerepeket játszott; 1891. 
Schlierseeben megalapította a parasztszinházatés 
társulatával körutat tett Amerikában. Felsőbajor 
tajnyelven költeményeket és színdarabokat írt. 
*Dréhr Imre, közgazdász és politikus, szül. 

Budapesten 1889 febr. 18. Jogi tanulmányait 
Budapesten végezte ; mint jogász elnöke volt az 
Egyetemi Körnek. Ezután banktisztviselő lett; 
mint a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltótrank 
főtitkárát 1919-ben a kommunista uralom el
mozdította; a proletáruralom megszűnte után 
újra elfoglalta hivatalát és cégvezető lett. 1921. 
az akkor alakult Lloyd-bank hívta meg ügy
vezető igazgatónak. 1922-ben nemzetgyűlési kép
viselőnek választották. 1926-ban kinevezték a 
népjólétimmisztériumba államtitkárnak,ugyanaz 
évben orsz. képviselőnek választották. Számos 
közgazdasági cikket irt különböző szaklapokba. 
*Dreiser, Theodore, amerikai író, szül. Térre 

Hauteban (Indiana) 1871 aug. 27. Realisztikus regé
nyeket írt: Sister Carrie (1900); Jennie Gerhardt 
(1911); továbbá: Plays of the Natural and the 
Supernatural (1916); Book about myself (1922); 
The color of a Great City (1923); An american 
tragedy(l 926). 

Drenthe (Drente), németalföldi tartomány, 
ter. 2662 km", (1925) 223,168 lak. 
*Drerup, Engelbert, német filológus, szül. Borg-

horstban (Vesztfália) 1871 febr. 11. Előbb Mün

chenben, 1913. Würzburgban, 1924. NymWegen-
ben lett tanár. Művei: Homer, Die Aufángé der 
hellenischen Kultur (2. kiad. 1915); Das fühfte 
Buch der Ilias (1913); HomerischePoetik(1921); 
tanulmányokat írt a nagy görög szónokokról is. 

Drétoma (Drietoma), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dreux, város Eure-et-Loire francia dép.-bau, 
(1921) 10,908 lak. 

Drews, 1. Arthur, német filozófus, újabb mun
kái : Die Zeugnisse für die Geschichtliehkeit Jesn 
(1911); Die Philosophie ím 19. Jahrhundert 
1912—20); Das Markusevangelium (1921); Die 
Entstehung des Christentums aus dem Gnostizis-
mus (1924); Nietzsches Philosophie(1904); Plotin 
(1908); Geschichte des Monismus im Altertum 
(1913). V. ö. Die Phüosophie der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen (1924, 5. k.). • 

2. D., Paul, német prot. teológus, megh. Hallé
ban 1912 aug. 1. Újabb müvei: Das kifchliche 
Lében der evang.-lutherischen Landeskirche des 
Königreichs Sachsen (1902); Studien zur Ge
schichte des Gottesdienstes (1902^10., 5 rész); 
Der evangelisehe Geistliche in der deutschen 
Vergangenheit (1905) stb. 

Dreyer, Max, német iró, újabb művei: Die 
Prau des Kommandeurs (dráma, 1912); Der Grtt-
nende Zweig (dráma, 1913); Der deutsche Morgen 
(reg., 1915); Die reiche Prau (dráma, 1916); Nach-
wuchs (reg., 1917); Der CJnbestechliche (szinmű, 
1917); Die Insel (elb., 1620); Die Ecke der Welt 
(elb., 1921); Die Siedler von Hohenmoor (reg., 
1922); Das Riesenspielzeug (nov., 1923); Mein 
Drachenhaus (nov., 1924); Das Gymnasium von 
Sankt Jörgen (elb., 1925). 

Drezda (Dresden), Szászország szabadállam 
fővárosa, (1925) 608,025 lak. 

•Driant (ejtsd: drían), Émile Auguste Gyprien, 
francia tiszt, író, szül. Neufchátelben (Aisne) 1855 
szept. 11., elesett a cauresi erdőben a verduni har
cok alkalmával 1916 febr. 22. Gapitaine Danrit 
álnév alatt írta regényeit és népszerű katonai és 
politikai munkáit: La guerre de demain; La guerre 
de forteresse; Jean Papin, La guerre au XX-e 
siécle (3 köt.); La guerre souterraine stb. Meg
győződése volt, hogy a háború a franciák veresé
gével fog végződni, akik Anglia érdekeiért fognak 
elvérezni a csatatereken. 

Dridif (Dridif), Pogaras vm. (Tr. R.) 
•Driesch, Hans, német filozófus, szül. Kreuz-

nachban 1867 okt. 28. Előbb Kölnben volt tanár, 
1921. egyetemi tanár lett Lipcsében, 1922. vendég
tanár volt Kínában. Főbb művei: Analytische 
Theorie der organischen Entwicklung (1894); 
Die Lokalisation morphologischer Vorgange, ein 
Beweis vitalistischen Geschehens (1899); Die 
organischen Regulationen (1901); Die Seele als 
elementarer Naturfaktor (Í903); Naturbegriffe 
und Naturteile (1904); Der Vitalismus als Ge
schichte und als Lehre (2. kiad. 1922); Phüo
sophie der Organischen Wirkliehkeitslehre (előbb 
angol nyelven, németül 1921); Wissen und Den-
ken (1922); Ordnungslehre (1923); Leib und Seele 
(1923); Metaphysik (1924). 

*Drieu La Rochelle (ejtsd: drifi la roseii), Pierre, 
francia író, szül. 1893. Erőteljes, férfias lírája 

Révai Nagy Lexikona. XX köt. 1! 
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(Interrogation ; Fond du Cantine) és prózája (Etát 
civil; Plainte contre inconnu; Mesure de la 
Francé) nagy sikert aratott. L'homme couvert des 
femmes c. feltűnést keltő regényt írt. 

Drina, a Száva mellékfolyója, a világháború 
előtt Bosznia és Szerbia határát képezte. A hábo
rúban az osztrák-magyar 5. hadsereg (Frank 
Liborius) 1914 aug. 12—15-ón lépte át, de aug. 
20-án a szerbek visszaszorították. Szept. 8—9. 
hiába kísérelt meg újabb átkelést, amely a 
6. hadseregnek (Potiorek) sikerült. A további 
előnyomulás Krupanj felé szept. 14—25. a szerb 
trónörökös által vezényelt hadsereg ellenállásán 
meghiusnlt (D.-i, vagy Krupanji-csata). Kövess 
hadserege 1915 okt. 6-án kelt át a D.-n. 

Drinápoly, város Törökországban, (1924) 56,347 
lak. A balkáni háborúban 1913 márc. 26. a bol
gárok elfoglalták, de júl. 22. a törökök vissza
vették. A világháború után 1920. a görögök 
megszállták, de a sévresi béke visszaadta a törö
köknek. 

•Drinkwater, John, angol költő, szül. Leyton-
storneban (Essex) 1882 jún. 1. Vallásos-etikai és 
gyöngéd érzelmeket festő költeményeket irt; mü
vei : Swords and ploughshares (1915); Loyalties 
<1919); drámái: Cophetua (1911); Ábrahám Lin
coln (1918); Mary Stuart (1921). Válogatott köl
teményei Selected Poems (1922.) címen jelentek 
meg. 

Drogheda, város Leinster ír tartományban, 
Louth grófságban, (I9ii) 13,259 lak. 

Drohobeczky Gyula, körösi gör. kat. püspök, 
1915. nyugdíjaztatását kérte s elvonult Pribiébe 
(Zágráb mellett) az általa renováltatott Frange-
pán-kastélyba. 

Drohobycz, város Kelet-Galiciában, most Len
gyelország lembergi vajdaságában, (1921) 27,000 
lak. A világháborúban 1914 okt. 12. az oroszok 
megszállták. A D.-i csatában 1915 máj. 18—jún.3. 
Szurmay osztrák-magyar hadteste áttörte az orosz 
vonalat, mire az oroszok a Dnyeszterig hát
ráltak. 

•Droin (ejtsd: droeö), Alfréd, francia költő, szül. 
1878. Hoszszabb időt töltött a gyarmatokon. 
Kötetei: Amours divines et terrestres; La jonque 
victorieuse; Collier d'émeraude. 

Dróme, francia département, ter. 6561 km', 
(192D 263,509 lak. 

*Droop, Fritz, német költő, szül. Mindenben 
1875 márc. 1. Mannheimban szerkesztő volt. írt 
költeményeket, operaszövegeket, tanulmányokat. 
Költeménykötetei: Stirb oder siege (1914); drá
má i : Unschuld (1918); Der Freispruch (1920); 
Der Landstreicher (1922); Maler Sandhaas (1923). 

Drótnélküli telefon, 1. Rádiótelefon. (XX. k.) 
Drótnélküli telegráf, l. Rádiótelegráf.(XX. k.) 

*Drouot (ejtsd: druó), Antoine, francia tábornok, 
szül.Naneyban 1774 jan. 11., megh. u. o. 1847 
márc. 24. Résztvett I. Napóleon minden háború
jában, 1813. császári segédtiszt volt, 1814. elkí
sérte Napóleont Elbára, aztán Parisba és Water
looba. Legtökéletesebben vitte keresztül azt a 
.napóleoni elvet, hogy a nagy tüzérségi tömeget 
a döntő ponton egyesítse (pl. Wagramnál). 

Droylsden, angol város Lancashireben, (1921) 
13,878 lak. 

•Drózdy Oyöző, politikus, szül. Bajtán 1885. 
Gyógypedagógus volt, később politikai pályára 
lépett. Előbb a függetlenségi és 48-as párt 
tagja volt; az októberi forradalom után nagyatádi 
Szabó Istvánhoz csatlakozott és a kisgazda
párt titkára lett. A kommün alatt több ellenfor
radalmi szervezkedésben vett részt, 1920. kis
gazdapárti programmal nemzetgyűlési képviselő
nek választották. Radikális felfogása miatt azon
ban szakított pártjával és előbb pártonkívüli volt, 
majd a Rassay-pártba lépett. 1922—26. e párt 
programmjával volt nemzetgyűlési képviselő. 
Megjelent müvei: Ódák; Pán halála (zene
dráma) ; A csodaszarvas (ifjúsági szinmü); Kin
cses Könyv (pedagógiai mű); A zsidóság és a 
bolsevizmus (röpirat); Amerika. Alapította és 
szerkesztette a Kultúra c. folyóiratot. Wilde 
Oszkár verseit fordította. 
*Drncker Jenő, borászati szakíró, szül. 1866., 

megh. Budapesten 1926 aug. 5. Közel három év
tizeden át szerkesztette a Borászati Lapokat, szá
mos bor- éá szőllőgazdasági kiállítást rendezett és 
1900. ő vezette a párisi világkiállításra tett tanul
mányutat, amelyről Baross Károllyal együtt 
könyvet irt. Egyéb fő munkái: Szöllö, bor és 
melléktermékeik a nemzetközi forgalomban 
(1914); A központi szeszfőzdék létjogosultsága 
(1920); Szőllőink felújítása (1920) stb. Lapokban 
közel 1700 cikke foglalkozott a magyar bor
kultúrával. 

Drude, Oskar, német botanikus, 1921. meg
vált a drezdai botanikuskert igazgatásától. Ujabb 
műve: Die Ökologie der Pflanzen (1913). 

Drugetháza (Zaricovo), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Drummond (ejtsd: dramSnd), Eric, sir, angol po

litikus, szül. Yorkshireben 1876 aug. 17.19004>an 
az angol külügyminisztérium szolgálatába lépett; 
1912—15. miniszterelnöki titkár volt, 1919. a 
Népszövetség főtitkára lett. 

2. D., Henry, skót teológus, magyar fordítás
ban újabban megjelent müvei: Az átalakult élet 
(ford. ifj. Victor János, 1913); A keresztyénség 
programmja (ford. Thaly Lóránt, 1918); A leg
főbb jó (ford. Szabadi Béla, 1923); A templom 
nélküli város (ford. Forgács Gyula, 1923.) 

Drumoly (Drumling), Vas vm. (Tr. A.) 
Dramont, Edouard Adolphe, francia anti

szemita publicista, megh. Parisban 1917 febr. 6. 
Drúzok (1. V. köt.), Szíriában, a Libanon-hegy

ségben és a sivatagban élő nép, létszáma kb. 
150,000; függetlenségi érzésével sok gondot oko
zott úgy a régebbi török, mint a világháború utáni 
francia kormányzatnak. Legutóbb 1925 aug.— 
1926 tavaszáig tartó lázadásuk a francia főmeg-
bizott, Sarraü tábornok katonai beavatkozását 
vonta maga után és Damaszkuszt csupán nagy 
véráldozatok árán tudták a franciák megtartani, 
viszont Sueida teljesen a D. kezébe került. Vezető
jük Atrasz pasa volt, akit a D. szultánjuknak is
mertek el. Franciaország, mint mandatárius hata
lom visszarendelte Sarraü tábornokot és 1926 
elején Jouvenel szenátort nevezte ki főbiztosnak, 
aki ügyes tárgyalásaival lassanként lecsillapí
totta a lázadást. 

Dryander, Ernst, prot. teológus, megh. Berlin
ben 1922 szept. 4. Ujabb művei: Evangelische 
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Tiéden in schwerer Zeit (1914—20, 22 füz.); 
•hagyatékából: Erinnerungen aus meinem Lében 
•(1922); Deutsche Predigten aus den Jahren vater-
•landischer Not (1923). 

-Brjonij 's (áiiat), 1. Pele-félek (XV. köt). 
•Dúbail (ejtsd: diitój), Augustin Yvon Edmond, 

•francia tábornok, szül. Belfortban 1851 ápr. 15. 
Igazgatója volt a saint-eyri hadi iskolának, majd 
A i. hadtest vezérkari főnöke, 1913. a legfőbb 
'haditanács tagja. A világháborúban az 1. francia 
hadsereget, 1915. a Vogézekben harcoló hadsereg-
•csoportot vezette, 1916—18. Paris kormány
zója volt. 
•Dubech, Lucien, francia író, szül. 1882. Ismer

tebb verskötetei: Poémes pour Aricie; Poémes 
ponrlesombres. Érdekesek irodalmi tanulmányai: 
les chefs de filé de la jeune génération. 

Dubi (Duby), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dubicsány, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

•közig. egy. egyes, vm., (1920) 413 lak. 
•Dubissza, a Nyemen folyó jobboldali mellék

folyója, a világháborúban 1915 máj.-tól júl.-ig a 
német Below-hadsereg fontos hadállasa volt. 

Dublin, ir neve Bail'Atha Cliath (ejtsd: biaokiié), 
.az ír szabadállam fővárosa, (1911) 403,030 lak.; 
újabb népszámlálás nem történt. A világháború 
alatt kitört ír fölkelés következtében 1916. és 
1920. nagy harcok folytak a városban, amelyek 
<ok kárt tettek az épületekben, elpusztult a többi 
•közt a postapalota és a vámház. 1921-ben létre
jött a megegyezés Nagybritannia és az írek 
iözt és D. az ír szabadállam fővárosa lett. 

Dubno, város Volhinia lengyel vajdaságban, 
15,000 lak. Orosz határerőd volt, a világháború-
tan 1915 szept. 8-tól 1916 jún. 14-ig osztrák-
magyar csapatok tartották megszállva, majd 
ismét orosz birtok lett, de a következő évben a 
németek elfoglalták. 

Dubois, város Pennsylvania ószakamerikai 
•államban, (1920) 13,681 lak. 

*Dubois (ejtsd: dtboá), Í.Louis, francia politikus, 
•szül. Belle-Isleben 1859 jún. 10. Előbb könyvkeres
kedő volt, majd képviselő; 1919. kereskedelemi 
és iparügyi miniszter lett, 1920-22. elnöke a jóvá
tételi bizottságnak. 

2. D., Théodore, franGia zeneszerző, megh. 
Parisban 1924 jún. 11. 

Dubost, Henri Antoine, francia politikus, 
megh. Parisban 1921 ápr. 15. 

Dubrava (Dűbrava Liptovská), Liptó vm. 
<Tr. Cs.-Szl.) 

Dubravica (Dúbramca), Zólyom vm. (Tr. 
•0s.-Szl.) 

Dnbrovna, város Fehér-Oroszország tanács
köztársaságban, kb. 10,000 lak. 

Dubuque, város Iowa északamerikai állam-
tan, (1920) 39,141 lak. 
*Duchesne (ejtsd: dúsén), 1. Jacques Charles 

René Achille, francia tábornok, szül. Sensban 
1837 márc. 3., megh. Pennery-kastélyban (Loiret 
dép.) 1918 ápr. 27. Csapatot vezetett Tonkingba 
1883—84., majd 1895. meghódította Madagasz
kárt, azután a legfőbb haditanács tagja lett. Műve: 
fapédition de Madagascar (1896). 

2. D., Louis, francia történetíró, megh. Rómá
ban 1922 ápr. 21. 

Ducó(Ducov), Nyitra vm. (Tr.,Cs.-Szl.) 
' D u c o m m u n (ejtsd: diikommön), Élte, svájci író, 

szül. Genfben 1833 febr. 19., megh. Bernben 1906 
dec. 7. Genf kanton kancellárja volt 1862—65., 
azután az États-Unis d'Europe mozgalmat ve
zette, amely a nemzetközi békeirodát hozta létre 
s ennek főtitkára lett. 1902-ben megkapta a No
bel-békedíjat. 

Dúd (Dud), Arad vm. (Tr. R.) 
Dudar, kisk. Veszprém vm., (1920) 1134 lak. 
Dudek János, egyetemi tanár, egyházi író, 

megh. Budapesten 1916 ápr. 19. 
*Dudich Endre, zoológus, szül. Nagysallón 

(Bars vm.) 1895 márc. 20. Főiskolai tanulmányait 
Budapesten és Szegeden végezte. Résztvett a 
világháborúban ós azután megszerezte a közép
iskolai tanári oklevelet. 1920-ban mint beosztott 
helyettes tanár került a Magyar Nemzeti Múzeum 
állattárához. 1922-ben a szegedi egyetem sub 
auspiciis Gubernatoris bölcseszetdoktorrá avatta. 
Ugyanezen évben múzeumi őrré nevezték ki és 
azóta ebben a minőségben működik 1925-ben 
egész éven át a nápolyi zoológiai állomáson dolgo
zott, ugyanebben az évben a szegedi egyetem 
matematikai és természettudományi karán az 
alzeltlábú állatok rendszertanaa tárgykörből ma
gántanárrá habilitálták. Értekezései csaknem ki
zárólag az Ízeltlábú állatokra vonatkoznak. Főleg 
abogarak és a rákok alaktanával, rendszertanával, 
továbbá biológiájával és faunisztikájával foglal
kozott. Megemlítendők abogarak hangadószervei
ről írt tanulmányai, amelyek egyikével 1920. a 
M. Kir. Természettudományi Társulat Bugát-díját 
nyerte el. Különös előszeretettel foglalkozott a 
bogarak variálásával is. Hazánkban és külföldön 
kutatva, számos, hazánkra új és a tudományra 
nézve is új állatfajt fedezett fel. Dolgozatai magyar 
és német szakfolyóiratokban jelentek meg. Éhik 
Gyula dr.-ral közösen írt munkája: A magyar
országi emlősök és azok külső rovarélösködői-
nek határozó táblái (Budapest 1924). 

Dudits Andor, festő, a kassai dóm számára 
festett Rákóczi-emlékképre 1920. megkapta a 
Kisfaludy-Társaság Greguss-díját. 1922-ben Tar-
dos Krenner Viktorral társulva, falfestményekkel 
díszítette a gyöngyösi Szt. Bertalan-templomot, 
1923. megfestette az Eskü a Vérmezőn c. terje
delmes kompozíciót. 1925 óta a festészeti techni
kák tanára a Képzőművészeti Főiskolán, ugyanez 
évben kormányfőtanácsosi címet kapott. 

Dudley, város Angolországban, (1928) 58,150 
lakossal. 

Dudweiler, város a Saar-területen, (1925) 23,982 
lakossal. 

*Duerst, TJlrich, állatorvostani író, szül. Köln
ben 1876 okt. 4. Bernben 1908. egyetemi tanár 
lett. Müvei: Animál remains from the excava-
tions at Anau (1908); Selektion und Pathologie 
(1911); Beurteilung des Pferdes (1922); Methoden 
der vergleichenden Osteologie bei Sángern (1925). 

•Duhamel (ejtsd: dfiá—), G-eorges, francia író,igazi 
nevénTfiéveninDewys, szül.Párisban 1884 jún.30. 
Előbb orvos volt, majd egészen az irodalomnak 
ólt. 1919-ben G ncourt-dljat nyert. írt költemé
nyeket, elbeszéléseket, regényeket, színműveket, j 
valamint etikai mélységű háborús müveket. Főbb 

11* 
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müvei: Lalumiére (dráma 1911); Compagnons 
(költ. 1912); Vie des martyrs (1917); Civilisation 
(1918); Elögies (1920); Confession de minuit 
(1920); Les hommes abandonnés (1921). 

*Duhem' (ejtsd: dahaí), Pierre Maurice Marié, 
francia orvos és matematikus, szül. Parisban 1861 
jún. 10., megh. Cabrespinebes (Aude) 1916 szept. 
14. Főművei: Traité d'énergétique ou de thermo-
dynamique generálé (2 köt. 1911); LeSysteme dn 
monde. Histoire des doctrines cosmologiques de 
Platón á Copernie (1913-tól) stb. 

*Duhm, Berrihard, prot. teológus, szül. Bingüm-
ban (keleti Frizland) 1847 okt. 10. Egyetemi tanár 
lett Baselban 1888. Fordította a Zsoltárokat 
(1899); kommentárokat irt a zsoltárokhoz és 
Jezsaiás könyvéhez; egyéb müvei: Die Thoologie 
der Propheten (1875); Israels Propheten (1916). 

*Duisberg, Kari, német kémikus, szül. Barmen-
ban 1861 szept. 29. Fontos kátrányfestékeket 
talált fel az eíberfeldi festékgyárban, amelynek 
1898. igazgatója, 1912. vezérigazgatója lett. 
A német iparosok birodalmi szövetségének elnöke 
lett 1925. Értekezései és előadásai megjelentek : 
Abhandlungen, Vortráge und Reden 1882—1921. 
címen (1923.) 

Buisburg, porosz város Düsseldorf kerületben, 
(1925) 274,199 lak. 1921 márc. 8-tól 1925aug. 25-ig 
belga csapatok tartották megszállva. 

Dujardin-Beaumetz, Henri Cliarles Étienne, 
francia államférfiú és festő, megh. La Bezoleban 
1913 szept. 27. 

Duka, kisk. Vas vm., (1920) 807 lak. 
Dukaialva (Dukovce), Sáros vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Dukiiifield, város Cheshireben, (1921) 19,509 

lak. 
Dukla, város Galíciában, kb. 3000 lak., 1919 

óta Lengyelországhoz, a lembergi vajdasághoz 
tartozik. 

Dukla-hágó, az ÉK-i Kárpátok egyik legtekin
télyesebb hágója (1. VT. k.). A világháború elején az 
oroszok elfoglalták és keményen védelmezték. 
1914 dec. közepén Boroevic serege német segít
séggel visszafoglalta. Az oroszok minden kísérlete 

i 1915 jan. és febr. a D. megszerzésére hiábavaló
nak bizonyult. Márc. végén, Przemysl elestekor 

j azonban ismét sikerült rnegszállaniok, de az 1915 
máj.-i német-osztrák-magyar offenzíva folyamán 
csakhamar kiszorították őket. 
•Dula Máté, tót ügyvéd, szül. 1846., megh. 

Rózsahegyen 1926 jún. 13. A tót nemzeti párt és 
1918. a Tót Nemzeti Tanács elnöke volt, ebben a 
minőségben elnökölt 1918 okt. 30. a Turócszent-
mártonban tartott forradalmi gyűlésen, melyen 
a Felvidéknek Csehországhoz való csatolását ki
mondták. 

Dulcigno (szerbül Utóin), Montenegró volt 
kikötővárosa, 1920 óta a Rzerb-Horvát-Szlovén 
királyság része. 1916 jan. 22. osztrák-mapyar 
csapatok foglalták el, az összeomlás után 1918 
nov.-ben olaszok szállták meg és 1920 jún.-ban 
adták át a szerbeknek. 

DuUalva (Dulovo), Máramaros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dúlháza íDulovce), Gömör és Kishont vm. 
Tr. Cs.-Szl.)' 

Dulló (Duleu), Krassó-Szöróny vm. (Tr. R.) 
Dulóújfalu (Dulov Nova Ves), Trencsón vm.. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Duluth, város Minnesota ószakamerikai állam

ban, (1920) 98,917 lak. 
Duma (1. VI. köt.). Orosz birodalmi D., a cári 

Oroszország képviselőháza, a háború előtt meg
alkotta a nagy agrárreformot (1906—13), egyéb
ként azonban teljesen Stolypin és utódai bénító 
befolyása alatt állott. A háború kitörésekor a D. 
pártkülönbség nélkül támogatta a kormányt, de 
már 1915. a szocialisták, főleg Gseidze és Gzere-
telli, nyíltan követelték a békekötést ós a népnek 
felelős minisztérium kinevezését. Ez utóbbit SLZ 
a blokk sürgette, melyben a szocialisták, a szo-
cialista-revolucionáriusok (Kerenszki pártja) és 
a feadeíí-párt (alkotmányos demokraták) tömö
rültek. Ez a blokk buktatta mese a németbarát 
Stürmer miniszterelnököt és Buchanan angol 
nagykövettel szövetkezve, II. Miklós cárt, azzal a 
céllal, hogy Nikoláj Nikolájevics nagyherceget 
ültesse a trónra. A tervet azonban meghiúsította 
a márciusi forradalom, mely a cárt a D. elnapo
lásának aláírása után trónjától megfosztotta. 
A D. ezután több nyilvános ülést nem tartott s 
jogköre a bolsevikok térfoglalása után 1917. a. 
munkás- és katonatanács hatáskörébe ment át. 
V. ö. Holtzsch, Russland (1917); Palme, Russ. 
Verfassung (1910); Gribowskij, Staatsfeclit d-
Russ. Reiches (1912); Freytaq-Loringhofen, 
Gesch. d. russ. Revolutíon (1919). 

Dumas (ejtsd: dfimá), 1. Alexandre, az idősebük,. 
francia író, művei közül a VI. kötetben felsoroltak 
óta magyarul megjelentek: Napóleon élete (ford. 
Bölóni György, 1912); Fekete tulipán (ford.JTewe.9i 
Sándor, 1917); A jávai orvos (ford. Telekes Béla 
ós Szederkényi Anna, 1920); A királyné lovagja I 
(ford. Gsillay Kálmán és Soproni Dezső, (1920); 
A bársonynyakékes hölgy (ford. Gsillay Kálmán, 
1920); A régens leánya (ford. Lányi Viktor és-
Biró Sándor, 1920); Éva (ford. Biró Sándor és 
Gsillay Kálmán, 1921); A szélhámos (ford. Tele
kes Béla, 1921); A nyakék (ford. Kállay Miklós, 
1922); Húsz óv múlva (ford. Molnár János, 1922); 
Monté Christo (átdolg. Dánielné-Lenqyel Laura, 
1924); A három testőr (átdolg. JDániéíné-Lengyel 
Laura, 1924); A Bastille lerombolása (ford. Ballá 
Mihály,1925): Király a vérpadon (ford. u. a., 1925); 
Mme Dubarry bukása (ford. u. a., 1925); Margit 
királyné szerelmese (ford. Gsillay Kálmán, 1925); 
A monsoreaui hölgy (ford. u. á., 1925); Paris: 
mohikánjai (ford. Fülöp Zsigmond, 1925). 

2. 1)., Alexán dre, az tffabb' k, művei közül a VI. 
köt.-ben felsoroltak óta magyarul megjelentek: 
A Clémenceau-ügy (ford. Bariványi~Pan\a, 19181; 
A kaméliás hölgy (ford. Altay' Margit, 1918); 
A kaméliás hölgy (ford. Csergő Hugó, 1918). 

*Dumba, Konstantin, osztrák-magyar diplo
mata, szül. 1856.1879-ben a külügyminisztérium 
szolgalatába lépett, majd Londonban, Szentpéter-
várott, Rómában, Bukarestben, Parisban és Bel
grádban működött. 190S-ban a monarchiát képvi
selte a londoni nemzetközi tengerjogi értekezle
ten, ugyanezen évben v. b. t. t. lett. 1909-ben 
stockholmi követnek, 1913. washingtoni nagy
követnek nevezték ki. Ez állásából 1915. hívták 
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vissza,mert Amerika kifogásolta, hogy az osztrák
-magyar alattvalókat távol igyekszik tartani a 
tsemlegess amerikai municiógyárakban való 
munkától. 

Dumbarton, skóciai város, (1921) 22,933 lak. 
•Dumbartonshire (előbb Lennox), grófság Sko

dában, ter. 637 km1, (1324) 148,300 lak. 
Dumbravica(i3wwí&mi>$a),Hunyadvni.(Tr.R.) 
Dumesd (Dumesti) Hunyad vm. (Tr. R.) 
•Dumesnil (ejtsd: dümonii), Jaeqms Louis, 

francia politikus, szül. Parisban 1882 márc. 15. 
Briand alatt a közoktatásügyi minisztériumban 
1906—10. kabinetfőnök volt, 1910. képviselő lett. 
1917—19. Clemenceau kormányában légügyi 
államtitkár, Herriot kormányában 1924—25. ten-
gerészetügyi miniszter volt. 

Dumíries, skóciai város, (1912) 15,728 lak. 
•Dumfriesshire, grófság Skóciában, ter. 2777 

km3, (1924) 72,900 lak. 
*Dumping . A nemzetközi kereskedelem ver

senyének egyik eszköze. Lényege annak előmoz
dítása, hogy a tömegfogyasztás céljaira szolgáló 
aruk külföldön olcsóbban legyenek árúba bocsát
hatók mint belföldön, hogy ez által külföldön 
'versenyképesek legyenek és a más államokból 
származó hasonló árúkat versenyképtelenekké 
"tegyék. Ezt a célt különféle módon lehet elérni; a 
kereskedői és termelői haszon csökkentése mel
lett maga az állam is elősegítheti azt a vasúti 
fuvardíjak, valamint az árút terhelő adók és ille
tékek leszállítása útján. 
*Dumur (ejtsd: dümür), Louis, francia író, szül. 

1860. Számos regényt írt, amelyek nem keltet
tek különösebb feltűnést. Csak háborús regény-
trilógiája tette ismertté nevét: Naeh Paris; Le 
Boucher de Verdun; Les défaitistes, amelyben 

'tendenciózus, erőteljes, de gyakran Ízléstelen ké
pet fest a németekről. 

Duna. A békeszerződések a D. nemzetközi 
viszonyaiban jelentékeny változást idéztek elő. 
Nevezetesen nemzetközivé lett nyilvánítva a D. 
Brailától ülmig is, ezenfelül vízhálózatának az 
A része, amely legalább két állam részére a ten
ger felé való közlekedés lebonyolítására viziútul 
szolgálhat. Ide tartozik: a Morva és Thaya víz
folyásának az a része, amely Ausztria és Cseh-
Szlovákország határát alkotja, a Dráva Barcstól 
kezdve és a Maros Aradtól kezdve. Az érdekelt 
államok a békeszerződések vonatkozó rendelkezé
seinek végrehajtására új D.-egyezménytltötötték, 
amelyet nálunk az 1921. XXXHI. t.-e. cikkelye
iért be. Eszerint a D. torkolatától Brailáig az 
európai D.-bizottság gyakorolja a felügyeletet a 
légi jogkörrel, azonban csupán Franciaország, 
Nagy-Britannia, Olaszország és Románia kép
viselőiből alakul. A D. többi részén a Nemzetközi 
lizottságot illeti meg az ellenőrzés. E bizottság a 
jarti államok képviselőin kívül azon államok kép
viselőiből alakul, amelyek az európai bizottság
ban is képviselve vannak. A bizottság feladata a 
D. szabályozásának és az illetókkórdésnek egysé
ges irányításából áll. E bizottság rendészetet nem 
gyakorol, az utóbbi ügy a partiállamok hatás
körébe tartozik. 

Dunaalmás, nagyk. Komárom és Esztergom 
•közig. egy. egyes, vm., (1920) 982 lak. 

Duna-Száva—Ad r ia -Vasút tá rsasAg 

Dunabizottság, 1. Duna (VI. és XX. köt.) 
Dunabogdány, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 3028 lak. 
Dunabökény (Bukin), Bács-Bodrog vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Dunacséb (Ceb), Bács-Bodrog vm. (Tr. SzHSz.) 
Dunacsún, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 650 lak. 
Dunadombó (Dubovac), Temes vm. (Tr. 

SzHSz. 
Dunaegyháza, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 2153 lak. 
Dunaföldvár (1. VI. köt.), nagyk. Tolna vm., 

(1920) 11,644 lak. Határa 20,318 kat. hold. A köz
ségben újabban van 6 artézi kút, villamos világí
tás, szép park a Dunaparton. Ipartelepeit a Ken
dergyár, Gőzmalom- és ipari r. t. gyarapította; az 
Országos Központi Hitelszövetkezetnek és a 
Hangya-szövetkezetnek fiókja van itt. Iskolái 
közt említendő polgári fiú- és leányiskolája, gaz
dasági iskolája. 

Dunagálos (Glozan), Bács-Bodrog vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Dunagárdony (Gardinovce), Bács-Bodrog vm. 
(Tr. SzHSz.) 

Dunaharaszti, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1D20) 5921 lak. 

Dunahidas (Bruck), Pozsony vm. (Tr. Ce.-Szl.) 
Dunajánosháza (Jánosháza), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dunajecz, folyó (1. VI. köt.), 1914 nov. az orosz 

túlerő elől az osztrák-magyar csapatok nyugati 
partjára vonultak vissza. Az oroszok dec. hóban 
átlépték a folyót. Csapataink 1915 májusi offen
zívája az ellenséget egészen a D. torkolatáig 
szorította vissza. 

Dttnajó (Dunajov), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dunajská Streda = Dunaszerdahely. 
Dunakeszi, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 4106 lak. 
Dunakiliti, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1347 lak. 
Dunakisíalud (Dunakisfalud), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dunakömlőd, nagyk. Tolna vm., (1920) 2066 lak. 
Dunamocs (Dunajská Moc), Esztergom vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dunaorbágy (Eselnita), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Dunapataj, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 6039 lak. 
Dtmapentele, nagyk. Fejér vm., (1920) 4197 lak. 
Dunaradvány (Dunajské Badváii), Komárom 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Dunaremete, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 381 lak. 
Dunasáp (Sáp), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Duna - Száva - Adria -Vasúttársaság (azelőtt: 
Déli Vaspályatársaság; 1. V. köt.: Déli vasút), 
magyar vonalai: Magyarország dunántúli vidé
kein : a) Budapest déli vasút pályaudvarából 
DNy.-ra Székesfehérváron át a Murakeresztúr 
melletti (Mura középvonalán) országhatárig, 
b) Székesfehérvártól Komáromig, c) Nagykani
zsától ÉNy.-ra Szombathelyig és Sopronon át Ág
falva melletti országhatárig, d) Murakeresztúrtól 



Puna-Szava-Adria-Vasuttarsaság — 166 — D unasze rdahely 

délre Barcsig (Ágfalva középvonalán) az ország
határig, összesen 560'729 km. kiterjedésben (a régi 
704-l km. helyett). A társaság székhelye: Bécs. 
A magyar vonalak mint fióktelep külön van
nak cégjegyezve, igazgatóságának szókhelye 
Budapest. 

A világháború következtében beállott változá
sok miatt, melyek folytán a Déli Vaspályatársa
ság vonalai 4 állam szuverenitása alá kerültek, 
a Déli Vaspályatársaság igazgatási és műszaki 
újjászervezését a saint-germaini és trianoni béke
szerződések rendelkezéseinek megfelelően Rómá
ban 1923 márc. 29. létrejött megegyezésben ren
dezték. 

Ez a megegyezés Magyarországra nézve az 
1923. évi XXXVI. t.-c.-kel emelkedett törvény
erőre ; fontosabb rendelkezései a következők: 
A részvénytársaság továbbra is fennmarad, de 
felveszi a D. (azelőtt: Déli Vaspályatársaság) 
nevet. A társaság régi tartozásait a területileg 
érdekelt államok közösen vállalják és a régi kö
vetelésekből ugyanazon elvek szerint részesül
nek. A társaságot 29 tagból álló igazgatótanács 
képviseli és igazgatja. Az igazgatótanács tagjai 
közül 2—2 tagot a területileg érdekelt álla
mok, tehát Magyarország, Ausztria, Jugoszlá
via és Olaszország kijelölése alapján választa
nak meg, ezeknek különleges jogok vannak bizto
sítva, amennyiben különösen fontos ós rend
kívüli kérdésekben jogérvényesen nem lehet ha
tározatot hozni, ha az államok kijelölési joga 
alapján választott tagok közül öten ellene szavaz
nak. Ezáltal az érdekelt államok a társasági 
ügyek legfőbb intézésére befolyást gyakorolhat
nak. Az államok területén átfutó hálózatok külön 
igazgatási egységet képeznek, amelynek ügyeit 
üzletigazgatóságok intézik. Az egyes érdekelt 
államok kívánságuk szerint területükön fekvő 
hálózatok üzemét saját kezelesükre vehetik át 
vagy meghagyhatják a D. kezelésében. 

Ez idő szerint amagyar hálózat üzeme társasági 
kezelésben van ; a többi állam saját kezelésébe 
vette át a hálózatok üzemét. Társasági kezelés 
esetén az illető állam tartozik az esetleges üzemi 
hiánytpótolni,forgótőkét biztosítani és a kötvény
alap előre megállapított legkisebb dotációjának 
arra a vonalra eső részét garantálni. Üzembevétel 
esetén az állam az üzemet saiát számlájára bo
nyolítja le, tehát az üzemkezeléssel járó kocká
zatot teljes egészében magára vállalja és fizeti a 
megállapított évi bérösszeget. Jogában áll az 
államnak a bevételektől független évi bérátalány
összeget választani. Ez évi bérösszeg, illetőleg évi 
bérátalány megállapításánál a déli vasúti hálóza
tok kilométerhosszának és az azokba fektetett 
tőkének számtani középarányosa szolgált alapul, 
ami Magyarországra nézve 16-5%. Az államok, 
igy Magyarország is az évi bérátalányt fogadták 
el s e címen Magyarországnak évi 3.425,000 arany
frankot kell fizetni, illetőleg társasági kezelés 
esetén ilyen összegnek a kötvényalapba való be
fizetését garantálni. E elmen a Szerb-horvát
szlovén királyság évi 5.800,000 aranyfrankot, az 
olaszkirályság6.000,000aranyfrankot, az osztrák 
köztársaság pedig 7.850,000 aranyfrankot fizet. 
Olaszország azonkívül minden évi 650.000 tonnát 

meghaladó, a külföldről jövő vagy a külföldre-
rendelt s a trieszti kikötőt a tengeren tranzitáló-
behozatali v. kiviteli tonna után 2 aranyfrankot 
fizet. Ez a hozzájárulási összeg évente 4 millió' 
aranyfranknál nagyobb nem lehet. Ha e hozzá
járulás nem érné el az évi 4 millió aranyfrankot,, 
úgy 25 éven keresztül a szerződő államoknak a 
fenti összegre kell kiegészíteni. E kiegészítésből 
Magyarországot 16.5°/o terhelheti. Magyarország
nak biztosíttatott az a kedvezmény is, hogy ha a. 
bruttó bevételek meghatározott összeget nem ér
nek el, akkor bérösszeg, illetőleg garancia címéit 
csak 3.125,000 és 3.425,000 aranyfrank közötti 
összeget kell fizetnie. 

Ez egyezmény a társasági elsőbbségi kötvények, 
és kötvényszelvények birtokosainak jogait is sza
bályozza. A 3°/o> 4°/o és 5%-os elsőbbségi kötvény
tulajdonosok, akik már az 1915. évben létrejött, 
de végre nem hajtott szanálási egyezmény szerint 
az eredetileg 500 frank névértékkel bíró kötvé
nyeiknek 325 frankra való leszállításába bele
egyeztek, a megegyezés szerint 112-5 aranyfrankig 
menő további leszállítást voltak kénytelenek el
fogadni, ami az eredetileg 2,093.628,000 frankot 
kitevő névértéknek 471.066,300 frankra történt 
lebélyegzését jelenti. A i'/0-osE sorozatú (400 és 
2000 márka névértékű) elsőbbségi kötvényeket 
névértékben visszafizették. A fennmaradó külön
böző kibocsátású és kamatozású elsőbbségi köt
vényeket egységes kamatozású kötvényekre ese-
íéli be, 4.187,256 kötvény kibocsátása által, 
amely kötvény 46 év alatt sorshúzás útján be
váltatik 60.112-5 aranyfrankon. A kötvényszol
gálat ellátására szolgálnak: 1. az államok által 
fizetendő bérösszegek, 2. az olasz királyság által 
a trieszti forgalom után fizetendő hozzájárulás, 
3. a zagreb-karlovaci vonal eladásából származó 
évjáradékok, amelyeket az SzHSz királyságnak 
kell fizetni v. egyösszegben 200,000 arany frank
kal megváltani, 4. a közös állomások és peage 
vonalaklétesítésére fordított tőkekamatbevételei, 
5. a kezelésből eredő interkaláris kamatok. 

A társaság ú. n. magántulajdonai (nyugdíjin
tézett házak, gráci hengermű stb.) továbbra is 
(jövedelmükkel együtt) a részvénytársaság tulaj
donát alkotják. 

Ez a megegyezés 1968. év végéig, vagyis a 
háramlás beálltáig érvényes, amely időn belül az 
államok az engedélyezési okiratban biztosított 
megváltási jogot nem gyakorolhatják. 

Dunaszeg, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1089 lak. 

Dunaszekcső, nagyk. Baranya vm., (1920) 5631 
lak. 

Dunaszentbenedek, nagyk. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm., (1920) 1456 lak. 

Dunaszentgyörgy, nagyk. Tolna vm., (1929̂  
2803 lak. 

Dunaszentilona (Sánta-Elena), Krassó-Szö-
rény vm. (Tr. R.) 

Dunaszentmiklós, kisk. Komárom és Eszter
gom közig. egy. egyes, vm., (1920) 592 lak. 

Dunaszentpál, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 557 lak. 

Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Pozsony 
vm.. (i9i9) 5023 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 



Dunatorony 

Dunatorony (Túrna pri Dunaji), Pozsony 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Dunatőkés (Dmatökés), Pozsony vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dunatölgyes (Dubova), Kassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Dunaújfalu (Dunajská Nova Yes), Pozsony 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Dunavecse.nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
;i980) 4815 lak. 

Duneker, Dóra, német írónő, megh. Berlinben 
1916 okt. 9. Újabb müvei: Bergholz und Söhne; 
Die graue Gasse; Ein Liebesidyll Ludwigs XIV.; 
Marquise von Pompadour; George Sand stb. Ma
gyarul megjelent: Mme de Pompadour (ford. 
Somlyó Zoltán, 1921); George Sand (ford. Ter-
sánszky J. Jenő, 1924). 

Dundalk, az ír szabadállam Louth grófságá
nak fővárosa, (i9ii) 13,128 lak. 

Dundee, város Torfai shireben (Skócia), (1923) 
176,000 lak. 

Dunedin, város Űj-Zélandban, (1923) 75,050 
lakossal. 

Dunér, Nils Christofer, svéd csillagász, megh. 
Stockholmban 1914 nov. 10. 

Duniermline, város Skócia Pife grófságában, 
(H92) 41,200 laki 

•Dungern, Oíto.báró, német jogtanár ós genea-
lógus, szül. Neuwiedben 1875 okt. 14. Előbb Cser-
novicban, 1919. Grácban lett egyetemi tanár. 
Müvei: Das Problem der Ebenbürtigkeit (1905); 
Glossen zum öffentlichen Recht (1906); Der Her-
renstand im Mittelalter (1908); Thronfolgerecht 
und Blutsverwandschaft der deutschen Kaiser 
seit Kari d. Gr, (1910); Die Entstehung der 
Landeshoheitin Österreich(1910); Staat und Volk 
durchdie Jahrhunderte(1911); War Deutschland 
ein Wahlreich ? (1913); Geschichte des Völker-
rechts (1913); Rumánien (1916). 

•Dunin Borkowski, Stanislaus, író, Jézus
társasági pap, szül. Winniczkiben, Lemberg mel
lett, 1864 nov. 11. Müvei: Dieneuern Porschun-
gen über die Anfánge des Episkopats (1900); Der 
jnnge De Spinosa (1910); Die Kirche als Stiftung 
Christi (1921); Schöpferische Liebe (1922). 

Dunkerque (Dünkirchen), város Nord francia 
dép.-ban, (1921) 34,748 lak. A világháborúban a 
belga hadsereg számára döntő fontosságú kikötő 
volt, ezért német részről számos repülőtámadás 
érte, először különösen 1915 jan. 10. és 28. 
Ugyanez év ápr. 29. és később több izben nehéz 
tüzérség lőtte, majd a tenger felől torpedónaszá
dok ágyúztak. 

Dunkirk, város New York ószakamerikai 
államban, (1920) 19,336 lak. 

Dunkófalva (Dunkófalva), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Dunmore, város Pennsylvania északamerikai 
államban, (1920) 20,250 lak. 

Dunoon, város Skóciában, (1921) 14,731 lak. 
'Dunsany (ejtsd: dBnsaéni), Edward John M, 

Drax Plunkett, báró, ír költő, szül. 1878 júl. 24. 
Résztvett a világháborúban. Elbeszélő müvei: 
A book of wonder (1912); Pifty-one tales (1915); 
Tales of war (1918); Tales of three hemispheres 
(1920); ezenkívül írt romantikus mesejátékokat, 

Duque t 

amelyek összegyűjtve jelentek meg: Pive Plays 
(1914). 

Dupapiátra (Dupápiatra), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Duployé Emil, francia gyorsíró, megh. Saint-

Maur-des-Possésban (Seine) 1912 máj. 10. 
Dupnioa, város Bulgáriában, (1920) 13,735 lak. 

*Dupont (ejtsd: düpon), l.Frangois, francia kémi
kus, szül. Charvonnexben(Haute-Savoie) 1847 jan. 
8., megh. Parisban 1914 jan. 1. Nagyszámú tanul
mánya, amelyek az ipari kémia körébe vágnak, 
nagymértékben elősegítette a cukoripar fejlő
dését. 
*2. D., Gábriel, francia zeneszerző, szül. Caen-

ban 1878 márc. 1., megh. Vésinetben (Seine-et-
Oise) 1914 aug. 3. Pőleg operái jelentősebbek: 
La Cabrera; La Glu; La farcé du cuvier; Antar. 
írt még több zenekari művet: Heures dolentes; 
Poémes d'Antonine, stb. 

*3. JD., Pieter, németalföldi rézmetsző, szül. 
Amsterdamban 1870 jún. 5.. megh. Hilversum-
ban 1911 febr. 7. Amsterdamban a művészeti 
akadémia tanára volt. Dürer szellemében dolgo
zott, de jellemző egyéni vonásokkal. Kedvelt 
tárgyai voltak a dolgozó lovak. 

*Dupouy ejtsd: düpui), Auguste, francia költő, 
szül. 1872. A görög klasszicizmusért lelkesül és 
egyetlen szerelme a tenger. Partances c. költe
ménykötete akadémiai jutalomban részesült. 

*Dupuis, Sylvain, belga zeneszerző, szül. Lüt-
tiehben 1856 okt. 9. A brüsszeli Monnai-szinház 
karnagya, 1911. a konzervatórium igazgatója lett. 
írt operákat, zenekari műveket, kantátokat. 

Dupuy, 1. Charles Alexandre, francia politikus, 
megh. Ille-sur-la Tet-ben 1923 júl. 23. 

*2. D., Ernest, francia Író, szül. Lectoureban 
(Gers) 1849., megh. Parisban 1918. Párisi tanár 
volt. Költeményeiben az emberi nem örök szen
vedéseiről énekel. Legismertebb verskötete: Les 
parques. írt értékes kritikákat és irodalmi tanul
mányokat is : Les grands maitres de la littéra-
ture russe; Victor Hugó; Alfréd de Vigny; Le 
paradoxé sur le comédien. 

8. D., Jean, francia államférfiú, megh. Parisban 
1919 dee. 31. 
•Duquesnel (ejtsd:dükénei),Félix, francia író,kri

tikus és színigazgató, szül. Parisban 1832 júl. 2., 
megh. u. o. 1915 ápr. 28. Tanulmányai végeztével 
ügyvéd, majd újságíró lett. A második császárság 
idején átvette az Odéon vezetését és ott ő fedezte 
fel Frangois Goppéet és Sarah Bernhardtot 
Benső barátság fűzte George Sandhoz, az id. Du
mashoz, Augierhez, Sardouhoz, akikről kedves 
visszaemlékezéseket közölt a Tempsban. Számos 
regényt, színdarabot és kritikát írt. Mint műbírátó 
a konzervatív irány hívének vallotta magát. 
Müvei: Le Román d'une fleuriste (1895); Les deux 
bosses(1903); La Peur(1904); LeMystére de Jaude 
(1905); La maitresse de piano (1906); Le bon 
numero; Le Cavalier Pioche. M. Hennequin-nel 
irta Patachon (1907); Monsieur Roussignac, poli-
cier (1908); A la flamme de Paris (1910) c. müveit; 
A. Barde-d&l La fille c. komédiáját, stb. 

•Duquet (ejtsd: dflké), Alfréd Marié Augustt, 
francia hadtörténetíró, szül. Montlhóryben (Seine-
et-Oise) 1842 aug. 3., megh. Parisban 1916 máj. 
19. Megirta az 1870—71-iki háború egész törté-
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netét(1880-1912). Egyéb müvei: La guerre d'Italie 
1859 ; La faillite du cuirassé (1906) stb. 

Borán, Garolus, francia festő, megh. Parisban 
1917 febr. 17. 

Durand (ejtsd: dnraE), Marié Auguste, francia 
zeneszerző és zenei kiadó, megh. Parisban 1909 
máj. 31. 

Duránd (Tvarozná), Szepes vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Burango, 1. Mexikó egyik állama, ter. 123,520 
km2, (i92i) 332,652 lak. — 2. D. (Guadiana v. 
Giudad de Victoria), az állam fővárosa, (1921) 
39,103 lak. 

Durazno, Uruguay egyik departamentója, ter. 
14,315 km2, (1922) 61,322 lak. Fővárosa D-, (1922) 
13,500 lak. 

Durazzo (albánul: Durresszi, szlávul: Drac), 
kikötőváros, (1923) 4785 lak., 1913. az önállósított 
Albánia fővárosa lett. 1914-ben a világháború 
kezdetén olaszok szállták meg; 1916 febr. 27. az 
osztrák-magyar csapatok, amelyek elől az olaszok 
visszavonták helyőrségüket, elfoglalták s 1918 
októberig tartották megszállva. Ekkor ismét az 
olaszok szállták meg, majd átadták Albániának. 

Dúrban (Port Natal), Natal brit-déiafrikai 
gyarmat főkikötője, (1921) 146,310 lak. 

Durham, 1. grófság Angolországban, ter. 2627 
km2, (1921) 1.478,506 lak. - £)., a grófság fővárosa, 
(1921) 17,346 lak. 
*Durigo Ilona, énekművésznő, szül. Buda

pesten 1881 máj. 13. A Zeneakadémia bevégzése 
után Forsten-nél és Belhvidi-Tiél folytatta tanul
mányait. Előbb a Zeneakadémián, majd 1921 óta 
a zürichi konzervatóriumon tanít éneket. Mint 
hangverseny- és oratórium - énekesnőt főként 
Németországban, Hollandiában és Svájcban ün
neplik. 

Durkheim, Emilé, francia szociológus, író, 
megh. Parisban 1917 nov. 15. Magyarul megjelent 
tőle: A szociológia módszere (ford. Ballá Antal, 
1924). 

Durlach, város Badenban, (1920) 18,406 lak. 
Durm, Josef, német építész, megh. Karlsruhe-

ban 1919 ápr. 4. 
*Durnovo, Péter Nikolajevics, orosz államférfi, 

szül. 1846., megh. 1915 szept.-ben. 1905—6-ban 
belügyminiszter volt, majd a dumában konzer
vatív képviselő, Stolypin ellenfele; a cárnak 1914. 
azt tanácsolta, hogy ne indítsa meg a háborút. 
*Durtain (ejtsd: dürten), Luc, francia expresszio

nista író, szül. 1881. Orvos; résztvett az Abbaye 
alapításában. Rímtelen vers Zz&re-jeinek java ter
mése Kong Harold és Le retour des hommes c. 
köteteiben van egybegyűjtve. Ismertebb, főként 
stílusuk miatt érdekes regényei: Douze cent 
mille; La source rouge; Ma Kimbell. 

Durusa (Durusa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Duruy, Georges, francia író, megh. Parisban 

1918-ban. 
Dúsa (Dúzava), Göinör és Kishont vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Dusaf alva (Dusesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Duse, Eleonóra," olasz színművésznő, megh. 

Pittsburgban (Amerika) 1924 ápr. 21. 
Dusnok, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 3172 lak. 

•Dutasta (ejtsd: dutásztá), Paul Eugéne, francia 
diplomata, szül. 1873 nov. 19. Több helyen szolgált 
követségeken, 1911. főkonzul lett Varsóban, 1918. 
berni követ, 1919. a versaillesi béketárgyalás 
titkára volt. 

Dutka Ákos, író és hírlapíró, újabb művei: 
Az yperni Krisztus előtt és más versek (1915); 
Ismerlek Caesar! (1917). 
*Duun, Olaf, norvég író, szül. 1876. Naturalista 

színekkel megfestett, erőteljes regényei igen nép
szerűek. Legkiválóbbak: Paa tvaert (Keresztben, 
1909) és trilógiája: Juvikinger (1918); I blinda 
(1919); Strobryloppe (1920). 

*Duvernois (ejtsd: düvernoá), Henri, francia író, 
szül. Parisban 1875. Könnyű stílusú, mulatságos 
és szellemes regényeket irt: Crapotte; Fiflnoisean 
stb. és friss, finom erotikája bohózatokot. 

Dux (cseh. Duchcov), város Csehországban, 
(192D 12,619 lak. 

Duyse, Florimond van, németalföldi zene
történeti író, megh. Gentben 1910 máj. 18. 

*Duzár József, orvos, szül. Söjtörön (Zala vm.) 
1896 ápr. 4. 1920-ban a budapesti egyetemen 
doktorrá avatták. 1919-ben u. ott az I. kórbonc
tani intézet, 1920. a pécsi egyetemi gyermek
klinika gyakornoka lett, 1922. tanársegéd, 1923. 
első tanársegéd, 1925. a pécsi egyetem az új
szülöttkor pathológiája c. tárgykörből magán
tanárrá habilitálta, 1925—26. a berlini Collegium 
Hungaricum tagja volt. Megjelent 3 magyar, 1 
angol és 20 német nyelvű tudományos közlemé
nye, amelyek közül a Chorea minor hormon
kezelése címűt az Orvosegyesület igazgatótanácsa 
1925. a Seenger Ede-íéle pályadíjjal tüntette 
ki. Több előadást tartott magyar és német tudo
mányos társaságok meghívására. 

Dúzs, kisk. Tolna vm., (1920) 652 lak. 
Dücker, Eugen, festő, megh. Düsseldorfban 

1916 dec. 6. 
Düdelingen (franc. Dudelange), város Luxem-

borg nagyhercegségben, (1922) Í0,311 lak. 
Dühring, Eugen, német filozófus és nemzet-

gazdász, megh. Nowawesban 1921 szept. 21. 
*Dührssen, Alfréd, német orvos, szül. Heide-

ben (Holstein) 1862 márc. 23. A berlini Charitéban 
volt főorvos 1886—93.; ekkor egyetemi tanár 
lett, 1913. magánorvos lett. Műve: Die neue 
Geburtshilfe (1923). 
*Dülberg, Franz, német író, szü!. Berlinben 

1873 máj. 2. írt hatásos színmüveket, valamint 
irodalom- és művészettörténeti tanulmányokat. 
Színművei: KönigSehrei(1905); Korallenkettlin 
(1906); Cardonio (Í912); Karinta von Orrelanden 
(1915); Schellenkönig Kaspar (1919); Der Tyran-
nenmörder (1923). 

Dülken, porosz város a Rajna-tartományban, 
(1925) 11,354 lak. 

Dülőfalva (Beáiul maré), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Dünaburg (oroszul: Dvinszk, lettül: Dan-
gavpils), város Lettországban, (1920! 40,640 lakos
sal. A világháború előtt 110,000 lakosa volt. A vi
lágháborúban D. közelében folyt le a D.-i nagy 
csata a németek és oroszok közt 1915 szept. 9-től 
nov. l-ig. 1918 febr. 18. a németek elfoglalták. 
1920. Lettországhoz csatolták. 
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I Dünamünde (lettül: Dangavgriva), lettországi 
kikötő, előbb orosz erőd, 19Í7 szept. 4. a németek 
.megszállták. 1919-ben Lettországhoz csatolták. 

Dünkelberg, Wilhelm Friedrich, német kultúr
mérnök, megh. Wiesbadenban 1912 aug. 11. 

Düren, város Poroszországban, a Rajnai-tarto
mányban, (1925) 37,286 lak. 
•Düringer, Adalbert, német politikus és jogi 

Író, szül. Mannheimban 1855 au»\ 11., megh. 
Berlinben 1924 szept. 3. Előbb Badenban volt fő-
törvónyszéki bíró, 1907—18 nov. 9-ig badeni 
igazságügyminiszter, azután birodalmi gyűlési 
képviselő. Szerkesztette 1907-től a Leipziger Zeit-
íclrrift fiir deutsohes Recht folyóiratot; jogi ér-
.íekezésein kivül irodalmi müvei: Nietzsches Phi
losophie vom Standpunkt des modernen Reehts 
(1906); Nietzsches Philosophie und das heutige 
€hristentum(1907); Richter und Rechtsprechung 
(1909). 
•Dürr, 1. Georg Ernst, német pedagógus és 

pszichológus, szül. Würzburgban 1878 márc. 23., 
.megh. Bernben, ahol egyetemi tanár volt, 1913 
szept. 27. Művei: Lehrevon der Aufmerksarnkeit 
41907); Einführung in die Paedagogik (1908); Grund 
íüge der Ethik (1909); Erkentnistheorie (1910). 
*2. D., Lvdwig. német mérnök, szül. Stuttgart

ban 1878 jún. 4. A Zeppelin-féle léghajók építését 
vezette 1901-től. 1908-ban a Zeppelin-léghajó-
-építő r. t. igazgatója lett. Irodalmi műve: 25 Jahre 
Zeppelin-Luftschifíbau (1925). 
•Dürre, Ernst Friedrich. német metallurgus, 

szül. Lyonban 1834 okt. 19., megh. Eltvilleben 
1905 febr. 22. Aachenban volt tanár. Művei: 
Die Anlage und Betrieb der Eisenhütten (1880— 
1892, 3 köt.); Die neuern Koksöfen (1892); Hand-
tuch des Eisengiessereibetriebs (1890—1896, 2 
köt); Die Hochofenbetriebe am Ende des 19. 
Jahrhunderts (1901). 

Düsseldorf, város a porosz Rajna-tartomány
tan, (1925) 429,516 lak. 1921 máre.-tól 1925 aug. 
25-ig a Ruhr-terület megszállása alatt francia 
csapatok tartották megszállva. 
•Dvorak, 1. Arnost (Ernő), cseh katonaorvos, 

•színműíró, született Horovieéban 1881 jan. 1. 
.Színművei: Knize (A fejedelem, 1908); Kral 
Vaclav IV. (trilógia, 1910); Husité (A husziták, 
.1920); Bila Hóra (A fehér hegy, 1925). 

*2. D., Max, művészettörténetire, szül. Raud-
nitzban 1874 jún. 14., megh.Grusbachban (Znaim 
mellett] 1921 f ebr. 8Tanár volt Bécsben.Művei: Die 
lllurninatoren des Johann von Heumarkt (1902); 
Eátsel der Brüder van Eyck (1904); Idealismus 
und Naturalismus in der gothischen Skulptur und 
Maierei (1918). Halála után megjelent egy soro
sat tanulmánya: Kunstgeschichte als Geistes-
,geschicht9 (1924). 

*3. D., Xavér, cseh költő, kat. pap, szül. Mos-
tivarban 1858 nov. 29. A modemizmus legjelen
tősebb képviselője a cseh irodalomban. Költemény
kötetei : Stínem kúsvitu (A hajnal árnyam át, 
1891); Sursum corda (1894). 
. Dyok, Ernest Marié Hubert van, belga ének
művész és lró,megh. Antwerpenmelletti kastélyá
ban 1923 szept. í. 
•Dyk, Viktor, cseh költő, szül. Sopkában (Mellűk 

•mellett) 1877 dec. 81. írt költeményeket, szelle

mes irodalmi szatírákat, lélektanilag finom elbe
széléseket, regényeket. Színműve: Forradalmi 
trilógia (1921). 

*Dymov, Oszip, orosz író, családi nevén: Perel-
man Oszip Iziaorovics, szül. 1878. Leginkább 
erotikus tárgyú elbeszéléseket, regényeket és szín
darabokat ír. Hősei legtöbbször beteg emberek. 
Legjobb műve Nju c. drámája, melyet Buda
pesten is előadtak. Magyarul megjelent: A Vlász 
gyerek (ford. Barabás L., 1922); A nagy ember 
(ford. Piroska K., 1921). 

•Dyroff, Adolph, német filozófus, szül. Danim
ban (Asehaffenburg mellett) 1866 febr. 2. Bonn
ban 1903. egyetemi tanár lett. Filológiai és filo
zófiai tanulmányai mellett kiadta a Renaissance 
und Philosophie c. munkát (1908—20, 13 köt.); 
önállóan megjelent művei: Die Ethik der altén 
Stoa (1897); Einführung in die Psychologie 
(1908, 5. kiad. 1925); Was bedeutet Kulturvolk? 
Nietzsche und der deutsche Geist (1915); Der 
deutsche Idealismus und der Weltkrieg (1915); 
Worauf beruht Kants Genialitát ? (1924); Religion 
und Morál (1925). 

*Dyson (ejtsd: dájzn), Frank Watson, angol csilla
gász, szül. Ashbyben (Leicestershire) 1868 jan. 8. 
Az edinburgi csillagászati intézet igazgatója volt, 
1910. Greenwichbe ment át. Tanulmányai főké
pen az állócsillagokra vonatkoznak. 

Dzsabalpux (Jubbulpore), 1. a brit-indiai 
középtartományok egyik divíziója, ter. 49,312 
km2, (i92i) 2.296,508 lak. — 2. D., a tartomány 
fővárosa, (1921) 108,793 lak. 

Dzsaipur 1., brit-indiai hűbéres állam, ter. 
43,205 km2, (1921) 2.338,802 lak. — 2. D., az állam 
fővárosa (1921), 120,207 lak. 

Dzsaiszalmir (Jaisalmer),i e jedelemség Radzs-
putánában, Brit-Indiában, ter. 41,539 km2, (1921) 
67,652 lak. Fővárosa D., (1921) 4835 lak. 

Dzsalandar (Jullundur), Pendzsab egyik divi-
ziójaBrit-Indiában, ter. 49,224 km8, (1921) 4.181,898 
lak. Fővárosa D., (1921) 71,008 lak. 

Dzsámin (Jambi), németalföldi fenhatóság 
alatt lévő hűbérország Szumatra szigetén, ter. 
48,481 km9, (1920) 233,344 lak. 

*Dzsammu, Kasmír brit-indiai hűbérország déli 
tartománya, ter. 31,506 km2, (1921) 1.640,259 lak. 
Fővárosa D., (1921) 31,506 lak. 

Dzsanszi (Jhansie), város Brit-Indiában, Al-
lahabad kerületben, (1921) 66,432 lak. 

*Dzsarkent, város Turkesztán orosz tanácsköz
társaság keleti részében 25,000 lak., nem messze 
a kínai határtól, fontos kereskedelmi piac. 

Dzsaunpur (Jaunpur), város Brit-India Alla-
habad kerületében, (1921) 32,569 lak. 

•Dzsebel Drnz, drúz állam; a Népszövetség 
mandátumát Franciaországra bízta. 1923 okt. 24. 
alakult a Hauran szandzsákból, ter. 6000 km2; 
(i92i) 60,000 lak. Fővárosa El Sziveda. 

Dzsehol (ang. Jehol), a kínai birodalom külön 
területe, 181,200 km2, kb. 4.835,000 lak. Fővárosa 
D. (kínai nyelven Gsöng-tö), kb. 50,000 lak. 

Dzselalabad (Dzsalalábad), város Afganisz
tánban, mintegy 18,000 lak. 

*Dzsemal, Ahmed, pasa, török tábornok, szül. 
Konstantinápolyban 1873., megh. Tifliszben 1922 
aug. havában. 1913-ban közmunkaügyi minisz-



DzsersinszkiJ — 170 — Eben. 

ter, 1914. tengerészeti miniszter volt, a világ
háborúban a szíriai hadsereg vezére; 1917. márc. 
27. és ápr. 20. győzött Gazánál. Az összeomlás 
ntán külföldre menekült, távollétében 1919 júl. 
13. halálra Ítélték. Utóbb a török nacionalisták 
és Szovjetoroszország megegyezése érdekében 
buzgólkodott és szervezte Afganisztánban a had
sereget. 

*Dzsersinszkij, Félix, orosz politikus, szül. Vil-
nában 1877., megh. Moszkvában 1926. Már ifjú
korától fogva tagja volt a forradalmi partnak, 
amiért több alkalommal hosszabb időre börtönre 
ítélték. 1917-ben a forradalmi katonai bizottság
nak is tagja lett s az ellenforradalom elleni fegy
veres harcot szervezte. 1921-ben közlekedési nép
biztos lett, 1924. elnöke a legfelsőbb gazdasági 
tanácsnak, 1925. hadügyi népbiztos. Sztálinnal ós 
Szinovjevvel együtt ő volt főtényezője Trotzkij 
lemondatásának. Lenin halála után a legfőbb 
közgazdasági tanács elnöke lett. D. a közigazga
tás purifikálása és a vasutak rendezése terén nagy 
érdemeket szerzett, de nevét nem ez által, hanem 
a cseka élén tanúsított kegyetlenségével és szigo
rával tette hírhedtté. 

*Dzsesziret-ibn-Omar, város a francia kor
mányzat alatt álló Szíriában a Tigris mellett 
10,000 lak. 

Ealing, London villa-elővárosa, (1923) 68,120 
lakossal. 

Earsdon, város Angolországban, Northumber-
landban, (1921) 62,030 lak. 

East, Alfréd, angol festő, megh. Londonban 
1913 szept. 28. 1910-ben lovagi rangot nyert. 

East Barnet Valley, város Angolországban, 
Hertfordshireben, (1921) 13,544 lak. 

Eastbourne, város Angolországban, East Sus-
sex grófságban, (1921) 62,030 lak. 

East Ham, város, London K.-i elővárosa, (1923) 
146,200 lak. 

Easthampton, város Massachusetts észak
amerikai államban, (1920) 11,261 lak. 

Eastleigh and Bishopstoke, város Angol
országban, Hampshireben, (1921) 15,613 lak. 

East Liverpool, város Ohio északamerikai 
államban, (1924) 23,692 lak. 

East London, kikötőváros a Fokföldön, (1921) 
34,673 lak. 

East Lothian, skót grófság, 1. Haddington-
shire. (XX köt.) 

•Eastman (ejtsd: ísztmen), 1. George, amerikai fel
találó és emberbarát, szül. Watervilleben (N. Y.) 
1854 júl. 12. Potografálással foglalkozott és ő 
kezdte gyártani a vászonlemezeket és az első film
tekercseket. 1888-ban felfedezte a kodakot. Több 
millió dollárt adományozott tudományos célokra: 
a Eochester-egyetemnek, a Massachusetts techno
lógiai intézetnek, stb. 

Dzsibuti, a francia Szomáli-föld kikötővárosa^ 
(1921) 8366 lak. 

Dzsidda, város Arábiában, kb. 20,000 lak.. 
1925. a vahabiták elfoglalták, azóta Hedzsasz. 
arab királysághoz tartozik. 

Dzsiszák, város Turkesztán orosz tanácsköz
társaságban, kb. 15,000 lak. 

Dzsodpur (Jodhpur), brit-indiai hűbérállam. 
Radzsputanában, ter. 90,817 km*, (1921) 1.841,642. 
lakossal. 

Dzsohor (Johore), brit fenhatóság alatt álló-
maláji szultánság, ter. 19,425 kms, (1921) 282,234. 
lakossal. 

Dzsokdzsakarta, németalföldi kormányzóság: 
Jáva szigetén, ter. 3145 km3, (1920) 1.282,815 lak^ 
Fővárosa D., (1920) 103,711 lak. 

*Dzsuba, 1. Nedzsd. (XX. köt.) 
Dzsuí (Dzsof), 1. mintegy 100 km. hosszi 

oáziscsík Arábiában a nedzsd—damaszkusi út
vonalon ; 1922. a nedzsdi szultánság vette birto
kába. Mintegy 15,000lak. van; fővárosa SzkakOy, 
8000 lak. — 2. D., oáziscsoport Arábia DNy. 
részén ; lakói arabok és zsidók. 

•Dzsunagar (ang. Junagarh), hűbéres ország 
Brit-Indiában, a bombayi kormányzóságban, ter. 
5255 km*, (1921) 465,493 lak. Fővárosa D., (1920 
33,221 lak. 

*2. E., Max, amerikai költő, született 1883. 
Nagy hírre szert tett verskötete : Enjoyment o£ 
Poetry. 

Easton, város Pennsylvania északamerikai 
államban, (1920) 33,813 lak. 

East Orange, város New Jersey északamerikat 
államban, (1920) 50,710 lak. 

East-Retíord, 1. Betford. (XX. köt.) 
East Saint Louis, város Illinois északamerikai 

államban, (1920) 66,767 lak. 
East Stonehouse, város Angolországban, De-

vonshireben, (1921) 16,022 lak. 
Ean Claire, város Wisconsin északamerikai, 

államban, (1920) 20,906 lak. 
*Ebbinghans, Kari, 'német szobrász, szül. 

Hamburgban 1872. Többnyire kisebb plasztikai, 
műveket készített. Nagyobb munkái közül kivá
lóbb a sendlingi parasztcsata emlékére állított 
díszkút Münchenben. 

EbbwVale, város Angolországban, Monmonth-
shireben, (1921) 35,381 lak. 

Ebeck (Obeckovo), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.), 
Ebed (Ebed), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ebedec (Obice), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Eben, Johannes von, porosz tábornok, szül 
Preussisch-Markban 1855 febr. 24., megh. Bau-
dlttenben (Kelet-Poroszország) 1924 júl. 1. A 
világháború elején a 10. tart. német hadtest 
parancsnoka volt, 1915. az 1. hadtestet vette át; 
1917-ben a Romániában működő német hadsereg; 

E, E. 
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parancsnoka lett, 1918. az Elszászban harcoló 
hadseregcsoportot vezette. 

Éber László, művészeti és régészeti író, 1919. 
a proletárdiktatúra alatt műegyetemi rendes 
tanár lett; 1921. nyugadíjazták. Szerkesztette a 
Művészeti Lexikont (Budapest 1926). Számos for
dítása jelent meg, Így Romáin Rolland: Michel
angelo élete; Ruskin: Előadások a művészetről; 
Van Gogh levelei; M. Barrés: Greco; Zola: 
A mestermű; Pogazzaro: Daniele Cortis; Balzac: 
A homályos ügy; Da Coster: Ulenspiegel (rész
ben) stb. 

Ebergény, kisk. Zala vm., (1920) 699 lak. 
Ebergőc, kisközség Sopron vármegyében, (1920) 

518 lak. 
•Eberhard, Gustav, német csillagász, szül. 

Gothában 1867 aug. 10. A potsdami asztrofizikai 
intézetnek 1916. főobszervátora lett. Szakfolyó
iratokban sok megfigyelése és értekezése je
lent meg. 

Éberhárd (Eberhard), Pozsony vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Eberhardt, 1. Magnus von, porosz tábornok, 

szül. Berlinben 1855 dec. 6. A világháborúban 
több hadtestet vezetett, 1918. augusztustól az 
Aisne mellett harcoló 7. német hadsereget, 1919. 
a lengyel becsapások ellen Kelet-Poroszországot 
védte. 
*2. E., Paul, német író, szül. Straussbergben 

1879 dec. 11., megh. Pfarrkesslarban, 1923 aug. 
22. Többnyire vallásos tárgyú munkákat i r t : 
DasRuf en des Zarathustra (1913); Das Ungeheuer. 
Von dem Irrtum des Lebens ohne Gott (191*); 
Eeligionskunde (1920); Der Weishgit letzter 
Schluss (1920); Der Weg zur Wahrheit (1922). 
Irt egy filozófiai regényt i s : Wohin der Weg 
(1920). 
•Eberle, 1. Adolf, német festő, E. Bobért 

(szül. 1815 jól. 22.,megh.l860szept.l9.)állatfestő 
tta, szül. Münchenben 1843 jan. 11., megh. u. o. 
1914 jan. 24. Piloty iskolájában tanult s kitűnt 
mint génre- és állatfestő. 
*2. E., Syrius, német szobrász, szül. Pfron-

tenban 1844 dec. 9., megh. Bozenban 1903 ápr. 12. 
A müncheni művészeti akadémia növendéke, 
1882 óta tanára volt. II. Lajos király új kastélyai 
díszítésével bízta meg. Készített kisplasztikái 
munkákat, csoportozatokat, azonkívül terveket 
a király majdnem valamennyi díszhintajához és 
szánjához. Ó csinálta a városháza Szt. György
szobrát, a müncheni Ludwigsbrücke, valamint a 
parlament több szoboralakját. 

Eberlein, Gustav, német szobrász, megh. Ber
linben 1925 febr. 5. 
*Ebermaier, Kari, Kamerun volt kormányzója, 

szüLElberfelden 1862 okt. 2. Német-Kelet-Afriká
ban volt bíró; 1904. kormányzóhelyettes lett 
Kamerunban, majd a gyarmatügyi hivatalba 
hívták be, 1912. Kamerun kormányzójának ne
vezték ki. A világháború alatt 1916. a német 
védöcsapatokkal ós gyarmati tisztviselőkkel át-

. vágta magát és spanyol területre vonult, azután 
Spanyolországba vitték s 1919-ig az internáltak 
hivatalának vezetője volt Madridban. 
•Ebermayer, 1. Ericli, német író, szül. Bam-

bergben 1900 szept. 14. Irt elbeszéléseket és 

színműveket. Megjelent müvei: Doktor Angelo-
(elb. 1924); Der Letzte (elb. 1925); Die Brüder-
(szinmű 1925.) 

*2. E., Ludwig, német jogász, szül. Nirdhingen-
ben 1858 ápr. 15. Törvényszéki bíró volt, 1918. 
tanácselnök lett, 1921. birodalmi főügyész Lip
csében. Kommentárt írt a német büntetőtörvény
hez ; ezenkívül önálló műve; Arzt und Patientr 
in der Reehtsprechung (1925). 

Eberswalde, porosz város Brandenburgban. 
(1925) 29,448 lak. 

*Ebert, Friedrich, a német birodalom elnöke,, 
szül. Heidelbergben 1871 febr. 4., megh. Berlin
ben 1925 febr. 28. A nyergesmesterséget tanulta, 
ki, de magánúton művelődött és 1893. már szer
kesztője lett a Bremer Volkszeitungnak, 1900. a. 
munkásszervezet titkára lett Brémában, 1905. a. 
szociáldemokrata párt elnökségi tagja. 1912-ben. 
birodalmi gyűlési képviselőnek választották. 
1917-ben pártjának másodelnöke, 1918. elnöke
lett. Az összeomlás után 1918 nov. 9. Miksa 
badeni herceg ráruházta a birodalmi kancellár
ságot s élére állt a népbiztosi kormánynak. A 
nemzetgyűlés 1919 febr. 11. ideiglenes birodalmi 
elnöknek választotta. Miután a nemzetgyűlés-
megállapította az alkotmánymódosító törvényt,. 
1922. az alkotmány értelmében népszavazás-
nélkül első alkotmányos birodalmi elnöknek, 
választották, illetőleg nevezték ki 1925 jún. 30-ig 
terjedő megbízással. Mint elnök mindig igye
kezett pártokon felül állani s az alkotmány min
den erőszakos megváltoztatását elhárítani. Mű
veit halála után fia adta ki Gesammelte Reden-
u. Schriften (1925) címen. V. ö.: Kampfmeyer,. 
P. E. (1913); Philippe, Geschichte einer parla-
mentarischen Untersuchung, 1919—1925. (1925); 
Lenz, Die deutsche Socialdemokratie (1924). 

Eberth, Kari Joseph, németpatológus, megh.. 
Hallóban 1926 dec. 2. 

*Eberz, Joseph, német festő ós grafikus, szül.. 
Limburgban 1880 január 3. Szigorúan zárt for
májú, vallásos tárgyú képein kivül tájképeket is-
festett, Cézanne irányát követve. 

Ebingen, város Württembergben, (1919) 11,168-
lakpssal. 

Éble Gábor, történetíró, megh. Budapesten. 
1923 dec. 29. Ujabb munkája: A szamosujvári 
Verzár-család (1915). 

Ebner, Viktor, osztrák oivostanár, megh. Bécs
ben 1925 márc. 21. 

Ebner-Eschenbach, Marié von, német írónő,., 
megh. Bécsben 1916 márc. 12. Összegyűjtött 
munkáinak újabb kiadása: Gesammelte Schriften, 
(6 köt., 1920); hátrahagyott,müve: Letzte Worte 
(kiadta Hel. Bucher, 1923). Életét műveinek mél
tatásával újabban megírta Bettelheim: Marié v. 
E., Wirken u. Vermachtnis (1920). Magyarul meg
jelent : Felbontatlanul elégetendő! (ford. Hevesi 
Sándor, 1920). 

Eboli, város Salerno olasz tart.-ban, (1921) mint 
község 13,484 lak. 

•Ébredő Magyarok Egyesülete. A forradalom-
utáni napokban, 1918 őszén alakult; alapítói leg
nagyobbrészt harctérről hazatért tisztek voltak. 
Célul tűzték ki a következőket: az ország integ
ritásának megvédése, illetőleg helyreállítása; a. 
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keresztény magyarság felébresztése társadalmi 
-és gazdasági hanyatlásának tudatára és gazdasági 
szervezése; a forradalmi köztársaság helyébe a 
királyság intézményének helyreállítása. Alakuló 
közgyűlését 1919 jan. 6. tartotta, azonkívül még 
két nagygyűlést rendezett, de mind a kettőt a ké
sőbb kivégzett kommunista Korvin-Klein Ottó nép
őrsége kézigránáttal fölszerelve feloszlatta. A 
kommunista kormány az egyesület vezetőit bebör-
tönöztette. Az ellenforradalmi mozgalmakban az 
ébredők voltak a vezetők s Lamberkovits száza
dossal együtt többen szenvedtek halált. A proletár
diktatúra bukásával az egyesület újra föléledt s 
megkezdte a vidéki propagandát: nyomtatványok 
és népgyűlések útján szervezte a helyicsoportokat. 
Az 1920 tavaszán megtartott elnöki konferencia 
indította meg a mozgalmat a numerus clausus 
ügyében. Első elnök Szmrecsányi György volt. 
Héjjas és Prónay szervezték a katonai különít
ményeket, de a különítmóuyek nevével való 
gyakori visszaélésekkel ezidőben történtek azok 
az erőszakos egyéni akciók, amelyek ellen a kor
mánynak föl kellett lépnie s 1920 nov.-ben egy-
időre az egyesület autonómiáját is felfüggesztette. 
1921-ben új vezetőség állott az egyesület élére. 
Márc.-ban a vasutas és postás ébredők kimondották 
az úgynevezett zsidólapok bojkottját. Károly 
király első visszatérése után Szmrecsányi kivált 
az egyesületből, amely ezidőtől fogva úgyneve
zettnemzetvédelmi osztályok megalakítását vette 
munkaprogrammjába. A nyugatmagyarországi 
ébredőkből alakult csapatok élénk részt vettek 
azokban a harcokban, amelyek végeredménye a 
népszavazás és Sopron visszacsatolása lett. 1921 
telén Pálóczi Horváth Istvánt választották elnök
nek, ennek lemondása után 1923. Eckhardt Tibor 
nemzetgyűlési képviselőt. 1923—24-ben a cso
portokat újjászervezték.Budapestenaszervezetek 
három kerületi felügyelőség alá tartoznak, a 
csonkaországban 13 megyei elnökség van. A 
csoportok száma 1925-ben 161.1927-ben elnöknek 
EcJchardt Tibort, társelnököknek Buday Dezsőt 
és Horváth Gézát választották meg. 

Ebstein Wilhelm, német orvostanár, megh. 
Göttingenben 1912 okt. 22. 

Eccius, Max Ernst, német jogász, megh. Ber
linben 1918 ápr. 20. 

Eccles, város Angolországban, Laneashireben, 
(1923) 45,270 lak. 

Ecclesíield, város Angolországban, Yorkshire-
ben, (i92i) 23,046 lak. 

Eccleshill, város Angolországban, Yorkshire-
ben, (i92i) 11,046 lak. 

Ecel (Afel), Nagy-Küküllő vm. Tr. E.) 
Echegaray, Jósé, spanyol író, megh. Madridban 

1916szept. 16.1912-ben aspanyol király az arany-
gyapjas-renddel tüntette ki. Magyarul újabban 
előadták Az utolsó csók c. drámáját (ford. Szalay 
Emil, Magyar Színház 1920). 

*Ecl»is (állat), 1. Yipera-félék. (XIX. köt.) 
Echteler, Joseph, német szobrász, megh. 

Mainzban 1908 dec. 24. 
Eebtler, Adolf, német festő, megh. München

ben 1914 szept. 23. 
Ecija, város Sevilla spanyol tart.-ban, (1920) 

•29,934 lak. 

*Eckardstein, Hermann, báró, német diplo
mata, szül. a sziléziai Löwenben 1864 júl. 5. Mint 
nagykövetségi tanácsos 1899—1901. Londonban 
a tervezett, de meghiúsult német-angol szövetségi 
tárgyalást vezette. Emlékirata: Lebenserinnernn-
gen und politische Denkwürdigkeiten (1919—21, 
3 köt.) 

•Eckartsaui nyilatkozat, 1V. Károly magyar 
királynak 1918 nov. 13. az Eckartsauba hozzá
utazott főrendeknek (báró Wlassics Gyula fő
rendiházi elnök, herceg Esterházy Miklós fő
lovászmester, gróf Dessewffy Aurél országbíró 
és gróf Széchenyi Emil) átadott az a nyilatkozata, 
amelyben IV. Károly kijelenti, hogy lemond az 
államügyek vezetésében való minden részvétehői 
s eleve elismeri azt a döntést, mely Magyarország 
jövendő államformáját megállapítja. E nyilat
kozat felelős magyar miniszter ellenjegyzésével 
nincs ellátva. Közzététele után a Károlyi-kormány 
a parlament megkérdezése nélkül nov. 16. prok
lamálta az ú.n. népköztársaságot, a képviselőház 
ugyanaznap önmagát feloszlottnak nyilvánította, 
a főrendiház pedig Wlassics indítványára tanács
kozásait berekesztette. 

Eckenbrecher, Themistokles von, németfestő, 
megh. Goslarban 1921 dec. 7. 

*Eckener, Hugó, német léghajós, szül. Flens-
burgban 1868 aug. 10. Zeppelin gróffal megismer
kedvén, munkatársa lett; 1911-ben igazgatója a 
Deutsche Luftschiffahrts A.-G. társaságnak. A 
világháborúban a tengerészeti léghajóosztály 
kiképzője volt. 1920 -ban a Zeppelin- társaság elnök
ségébe választották; ő vezette a Z. E. III. léghajót 
Friedrichshafenból az Atlanti-óceánon át New 
Yorkba. Az utat négy nap alatt tette meg. 

•Eckhardt, X.Ferenc, történetíró, külügy minisz
tériumi osztálytanácsos, a bécsi állami levéltárban 
(a volt Haus,- Hof- und Staatsarchiv) való beosz
tással. A középkori diplomatikának és az újabb-
kori gazdaságtörténelemnek egyaránt művelője. A 
M. Tud. Akadémia 1919. levelezőtagjául válasz
totta. Tanulmányai a Századokban, a Történeti 
Szemlében s a Mitteilung des Institutes f. österrei-
chisehe Geschichtsforschung évfolyamaiban je
lentek meg. Önálló müvei: A bécsi udvar gaz
dasági politikája Magyarországon Mária Te
rézia korában (Budapest 1922); Bevezetés a 
magyar történelembe (Pécs 1924). 

*2.E-Sándor, irodalomtörténész, sz. Aradon 1890 
dec. 29. Középiskoláit Aradon, az egyetemet Buda
pesten végezte, ahol 1913. doktori oklevelet szer
zett. Hosszabb ideig volt az Eötvös-kollégium 
tanára (1915—1923), majd Haraszti Gyula halála 
után 1923. a budapesti Pázmány Péter tudomány
egyetemen a francia nyelv és irodalom r. tanára 
lett. Tudományos pályáját a magyar irodalom
történet művelésével kezdte s Balassiról szóló 
dolgozata egészen új világításba állította a XVI. 
sz. nagy lírikusát. Később a francia és magyar 
szellemi érintkezések vizsgálata terén jutott jelen
tős eredményekre. Munkái: Balassi Bálint iro
dalmi mintái (1913); Remy Belleau (1917); Az 
aradi közművelődési palota francia könyvei 
(1917); Études historiques et critiques (1917) 
Magyar rózsakeresztesek 11922); A Contra 
Social (1923); A francia forradalom eszméi 
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Magyarországon (1924). Fordításai: J. I. Tha-
rand: A kereszt árnyéka; G. Courteline: A kutya
törvény. Szerkeszti a M. Tud. Akadémia támoga
tásával a Parisban megjelenő Études hongroises 
etflnno-ougriennes e. folyóiratot. 
*3 E. Tibor, politikus, szül. Makón 1888 okt. 

26. Budapesten, Berlinben és Parisban tanult. 
1908-ban államfitdományi doktorrá avatták. Ma
kón volt tb. szolgabiró, majd belügyminiszteri fo
galmazó és főispáni titkár. 1913-ban a belügy
minisztériumba rendelték, a mozgósításkor az 
erdélyi kormánybiztossághoz került, 1916-ban 
főszolgabíró lett. Az összeomlás után Aradra 
menekült, ahol Károlyi Gyula gróf ellenforra
dalmi miniszterelnök sajtófőnöke, Szegeden Te
leki Pál gróf külügyi sajtófőnöke volt. A nem
zeti hadsereg csapataival jutott el Siófokra; 
Budapesten újra külügyi sajtófőnök lett, majd 
miniszterelnökségi osztálytanácsos, utóbb taná
csos és a sajtóosztály vezetője. A második nemzet
gyűlésen képiselő volt. Az Ébredő MagyarokBgye-
sületének (1. o., XX. k.) elnöke. 
•Ecorcheville (ejtsd • ekorsviii), Jules, francia zene

író, szül. Parisban 1872 márc. 18., elesett az argon-
nei erdőkben 1915 febr. 19. Pranck César tanít
ványa volt, majd Lipcsében és a Sorbonneon foly
tatta tanulmányait. A Revue musicale S. I. M, 
szerkesztője volt. Catalogue du fonds de musique 
ancienne c. 8 kötetes művében a párisi Biblio-
théque nationalebanlévő, 1750 előtti zenemüveket 
katalogizálta. Egyéb művei: De Lully á Eameau 
(1906); Corneille et la musique (1906); Vingt sui-
tes d'orchestre du XVII-e siécle francais (egy 
kasszeli kézirat kiadása, 1906); Actes d'état civil 
des musiciens insinués au Chátelet de Paris de 
1539 á 1650 (1907); TJn livre inconnu sur la danse 
(Riemann-Pestschrift, 1909). 

Ecséd, nagyk. Heves vm,, (1920) 3871 lak. 
•Ecsedi István, föld- és néprajztudós, szül. 

Debrecenben 1885 szeptember 20. Tanulmányait 
a debreceni ref. kollégiumban és a budapesti 
egyetemen végezvén, 1912. tanár lett a debreceni 
ref. tanítóképzőn, a háború után kollégiumi ren
des tanár, Debrecen város múzeumának őre és 
Debrecen város Közművelődési Könyvtárának 
igazgatója. 1925-ben a Tisza István-egyetemen 
magántanárrá habilitálták. Főbb müvei: AHor-
tobágypuszta természeti viszonyai, tekintettel a 
mezőgazdaságra (Szeged 1908); Karács Ferenc 
térképmetsző élete és művei (Debrecen 1912); 
A debreceni első magyar iskolai atlaszok (u. o. 
1912); Az első magyar földrajzi tankönyv 
(n. 0.1913); A Hortóbágypuszta és élete (u. o. 
1914); Poros országutakon (u. o. 1925). Számos 
értekezése jelent meg az alföldi pásztor- és tiszai 
halászéletből. Összegyűjtötte a hortobágyi pász
tor- és betyárnótákat. 

Ecseg, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 
vm., (1920) 1781 lak. 

Ecsellő (Aciliu), Szeben vm. (Tr. R.) 
Ecseny, kisk. Somogy vm., (1920) 1010 lak. 
Ecser, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

1539 lak. 
Écska (Fika), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Ecuador, délamerikai köztársaság (1. VI. köt.), 

ter. 580,680 km2, (1925) kb. 2.000,000 lak. A Co

lumbiával 1917 jan. 26. kötött határszerződés
értelmében kb. 443.750 km2 területet igényel. 

Közigazgatási beosztása: 
Provinciák: Ter. (km») Lak. 

Aznay _ ._ 10,084 182,000 
Bolivár _ 3,004 38,000 
Canar._ 3,933 76,000 
Carchi _. 3,872 45,000 
Chimborazo _ 7,743 148,000 
Colon (Gatápagos), territ. 7,430 1,000 
Esmeraldas — 14,156 36,000 
Guayas 21,278 233,000 
Imbabura — 6,256 93,000 
León 6,722 130,000 
Lója 9,600 135,000 
Manabí — 20,442 125,000 
Napo-Pastaza (1920-ig Orientert , „ . 
Santiago-Zamora (1920 óta) / * a l > / d I **i,wo 
El Ott) _ — 6,060 60,000 
Pichinoha 16,106 260,000 
Los E!os - 6,947 65,000 
Tungarnha 4,367 127,000 

580,680 2,000.000 

Fővárosa Quito, 80,000 lak. 
1925 júl. 9. óta a kormány ideiglenes választ

mány (Junta de Gobierno Provisional) kezében< 
van, tagjai (Vocales) mint miniszterek gyakorol
ják a diktatúrát és hetenként fölváltva elnököl
nek a választmányban. 

Története. 1912 aug. 10.-ig dr. Francisco 
Andrade Marin, aug. 10—31. dr. Alfredo 
Baquerizo volt az elnök. Akkor ejtették meg az 
általános választásokat, amelyek következménye
képpen Plaza Leonidas lett az elnök. Több forra
dalom és fölkelés zavarta az ország nyugalmát^ 
de 1915 febr. sikerült a kormány csapatainak a 
lázadók vezérét, Carlos Goncha Torrest, elfog-
niok, mire hívei letették a fegyvert. 1916-ban 
a liberális Baquierót választották elnökké. 1917-
ben E. megszakította a központi hatalmakkal a 
diplomáeiai érintkezést, de a háborúban nem vett 
részt. A következő elnök, Luis Tamayo (1920— 
1924) igyekezett helyreállítani a Németországgal-
való kapesolatokat.l924-ben6r0W^aÍ0/S'. Gőrdoba 
lett elnök, akit azonban 1925 júl. puccsal meg
buktattak és börtönbe vetettek. A főhatalmat 
Francisco Gómez de la Tőrre tábornok vette át. 

*E<la.phon (bioi.), a talaj felső rétegeiben, még 
pedig a talajnak időközönkint vízzel telített lika
csaiban csaknem teljes sötétségben élő alsóbb
rendű állatok és növények (véglények, férgek, 
moszatok, gombák) összesége. Minél termé kény ebh 
valamely talaj, annál nagyobb az E.-tartalma. 
Egy köbcentiméternyitermékeny talajban 300,000 
edaphiku3 lény is élhet. Néhány talajnem átlagos 
E.-tartalma: 1 cm3 jó szántóföld E.-tartalma 
50,000-100,000 egyén, 1 cm3 jó réti talaj E.-tar
talma 75,000—115,000 egyén, 1 cm3 jó kerti talaj 
E.-tartalma 30,000—100,000 egyén, 1 cms j6 
erdei talaj E.-tartalma 100,000—150,000 egyén. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a számitások sze
rint 1 cm8 szántóföldben átlag 1.500,000 talaj-
baktérium él, akkor azt mondhatjuk, hogy (mint
hogy az edaphikus lények átlag körülbelül két
százötvenszer nagyobbak a talajbaktériumoknál) 
az E.plazmamennyisége a talajban úgy viszonylik 
a talajbaktériumokéhoz, mint 1000:1. Már ebből 
is következik az E. nagy jelentősége, mert »?r 
edaphikus lények, ha elpusztulnak, gazdagítják a 
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talaj nitrogén tartalmát. Azonfelül az B.-t alkotó 
dények folyton keresztül-kasul járják, szóttolják, 
szétrepeszgetik a talaj alkotórészeit s ezzel is a 
talaj termékenységét fokozzák. 

Edda, ó-izlandi eposz (1. VI. köt.: Edda, 1.), 
;magyarra fordította Gábor Ignác (1911). 

Édde, kisk Somogy vm., (1920) 665 lak. 
Edeháza (Stuben), Vas vm. (Tr. A.) 
Edelény, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2754 lak. 
Edelmann, Max Thomas,német fizikus, megh. 

Münchenben 1913 ápr. 28. 
Edelsheim-Gyulai Lipót gróf (1. VI. köt.), 

1927. az örökös jogú főrendi családok képviselői 
•felsőházi taggá választották. 

Edeskút (Slakovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Édeslak (Dulcele), Arad vm. (Tr. R.) 
Edfu (Etfeh), város Felső-Egyiptomban, kb. 

15,000 lak. 
Edinburgh, Midlothian grófság fővárosa Skó

ciában, (1924) 427,500 lak. 
Edinburghshire, 1. Midlothian. (XX. köt.) 

•Edinger, Ludwig, német orvostanár, szül. 
Wormsban 1855 ápr. 13., megh. Majna-Frankfurt
ban 1918 jan. 25. Előbb magán idegorvos volt. 
1912-ben a frankfurti egyetem tanára s az ideg-

.gyógyászati intézet igazgatója. Fő munkája: 
Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentral-
organe der Menschen und der Tiere (1904). 

Edison, Alva Tliomas, elektrotechnikus, fel
találó, 1913-ban bemutatta az első beszélő filmet 
és azt remélte, hogy az iskolakönyveket ezzel 
helyettesíteni tudja. 1915-ben a fizikai Nobel-dijat 
kapta és ugyanezen évben a Naval Consulting 
Board elnöke lett. Miután Amerika is belépett a 
világháborúba, többféle hadianyagot gyártott. 

Edmonton, 1. város London rendőrikörzetében, 
(i92i) 66,807 lak. — 2. E-, Alberta kanadai kerület 
fővárosa, (1921) 58,821 lak. 1912-ben érseki szék
hely lett. 

*Edmundson, George, angol történetíró, szül. 
Redcarban (Yorkshire), 1848 febr. 4. Oxfordi 
egyetemi tanár lett 1909. Főképen a hollandok 
történetével foglalkozott. Müvei: Anglo-duteh 
rivalry in the first half of the 17-th eentury 

• (1910); History of Holland (1922). 
Edősíalva('iZadwscwce,),Szepesvm.(Tr.Cs.Szl.) 

*Edschmid, Kasimir, igazi nevén Eduárd 
Schmidt, német költő, szül. Darmstadtban 1890 

-okt. 5. Irodalmi beszédeiben, programmjaiban, 
kritikáiban (Über den Expressionismus in der Lit. 
• u. die neue Dichtung (1919); Flaubert und Hamsun 
(1922); Die doppelköpflge Nymphe (1920); Der 
Buoher-Dekameron (1923); leszámol az impresszio
nista művészettel, egyéb műveiben pedig: Die 
sechs Mündungen (nov., 1915); Timur (1916); Das 
rasende Lében (nov., 1916); Stehe von Lichtern 
gestreichelt (versek, 1919); Die Fürstin (nov., 
1920); Die achatnen Kugeln (reg., 1920); Kean 
(dráma, 1921); Frauen (nov., 1922); Die Engelmit 
dem Spleen (1923) a legszélsőségesebb formában 
juttatja érvényre az expresszionizmus nyelvi, 
tárgyi eredményeit s erkölcsi következtetéseit. 

Eduárd, 1. E. (VII.) angol király özvegye, 
Alexandra királynő, megh. Londonban 1925 
nov. 20. 

*2. E. Albert, walesi herceg, angol trónörökös, 
V. György angol király és Mária királyné leg
idősebbfia, szül.White Lodgeban (Richmond Park), 
1894 jún. 23. 1902-ben lépett a haditengerészet 
kötelékébe. 1911-ben walesi herceg lett. 1912— 
1914-ben az oxfordi Magdalen-College növendéke 
volt és nagyobb utazásokat tett Németországban, 
Dániában, Norvégiában. A világháborúban French 
tábornagy mellé volt hadsegédnek beosztva, 1916. 
az egyiptomi vezérkarba, a háború végén pedig 
a kanadai csapatokban szolgált. 1919-ben meg
látogatta Kanadát és az Egyesült-Államokat, 
1920. Ausztráliát, Új-Zeelandot és az Antillákat 
s még u. a. év végén Indiát, Japánt, 1924. Dél-
Amerikát, 1925-ben pedig Dél-Afrikát. 

Edve, kisk. Sopron vm., (1920) 440 lak. 
Edvi Illés, 1. Aladár gépészmérnök (1. VI. köt.), 

mint a kereskedelmi minisztérium műszaki osz
tályának vezetője tevékeny részt vett az 1907. 
LIII. t.-c. vámtarifái részének előkészítésében s 
az új kiegyezési tárgyalásokban. 1916-ban m. kir. 
udv. tanácsosi címmel tüntették ki. A világháború 
alatt részt vett azokon a tárgyalásokon is, ame
lyeket a magyar kormány kiküldöttjei Ausztria 
és a Németbirodalom küldöttjeivel folytattak az 
úgynevezett preferenciás vámok megállapítása 
végett. 1922-ben mint miniszteri tanácsos nyu
galomba vonult s a helyettes államtitkári címet 
kapta. A műszaki irodalom és a mérnökképzés 
terén szerzett érdemeinek elismeréséül a József-
műegyetem magántanári címmel tüntette ki, 
1924. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, majd 
a Mérnökök ós Építészek Szövetsége tiszteletben 
taggá választotta. 1891—1916-ig szerkesztette 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyét. 
Halász Albert iparfelügyelővel összeállította azt 
a térképgyűjteményt, amelyet a neuillyi béke
tárgyalásokon mutattak be, megjelent e címen: 
Magyarország a háború előtt és után gazdaság
statisztikai térképekben (1920). Ezért a mérnök-
egyleti nagy aranyérmet kapta. Megjelent német 
és francia nyelven is. Munkatársa e Lexikon
nak is. 

2. E. Aladár, festő, 1916. kis állami arany
érmet kapott a Műcsarnokban, 1925. pedig Delelő 
ökrök c. festménye elnyerte a Pállik-díjat. 

*3. E. Károly, büntetőjogász, megh. Budapesten 
1919 ápr. 5. ' 

4. E. László, közgazd. író, megh. 1923 máj. 16. 
Edwards, 1. Henry Sutherland, angol író, 

megh. Londonban 1906 jan. 21. 
*2. E., John Passmore, angol laptulajdonos és 

emberbarát, szül. Blackwaterban (Com.) 1824., 
megh. Londonban 1911 ápr. 22. Ácsmester fia volt, 
aki maga képezte magát. Londonban ujságlrós-
kodni kezdett és 1862. megvásárolta a Building 
News, 1876. az Eeho c. lapot, amelyet 20 éven 
át szerkesztett. Számos emberbaráti intézmény, 
könyvtár, iskola viseli nevét. Önéletrajza; A few 
footprints. 

Eeckeren, mezőváros Anvers belga tart.-ban, 
Ü925) 11,508 lak. 

Eecloo, város Kelet-Flandria belga tarfc-ban, 
(1925) 13,847 lak. 

Eftaliotis, Argyris, újgörög író, megh. Dél-
Franciaországban 1923 augusztusban. 



Eftimlu 

•Eítimiu, Victor, román író, szül. Albániában 
1886. Versei és elbeszélő müvei mellett törté
neti és társadalmi tragédiákat és vígjátékokat 
is írt, amelyek közül többet a kolozsvári magyar 
színház is előadott Kádár Imre fordításában. 

*Egan Ede, gépészmérnök, szül. 1863. Hajózási 
főfelügyelő volt és számos szakmunkát írt. Főbb 
müvei: Feladatok dunai hajózásunk és gyár-
iparunkfejlesztéseszempontjábdl(í9l$); Áhajó-
•épűéstan elemei (2. kiad.1924.). 

Egbelény (Gbel'any), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Egbell (Gbely), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ege fi?0wi),Üdvarhely vm. (Tr. R.) 

*Egeberg, Edvard, dán író, szül. Silkeborgban 
1865 nov. 17.1899-ben jelent meg nagy feltűnést 
•keltő müve: Ved Dödens Port (A halál kapujánál). 
Egyéb elbeszélő munkái: Helligt og Sögut; Hel-
ligbröde; Det först fornödne; Folkets Laerere; 
Drömmeren; Vandringsmanden ; Praesten. 

Egeg (Hokovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Egelhaaf, Gottlob, német történetíró, íVjabb 

müve: Westeuropa 1866-1918 (1921); Geschichte 
der neuesten Zeit c. műve 9. kiadásban 1924. 
jelent meg. 

Egeniöld, kisk. Zala vm., (1920) 227 lak. 
Eger (1. VI. köt.), r. t. város Heves vármegye

ijén, (1920) 28,753 lak. Fürdőjét, amelyet a 31° C. 
nőmérsékletü, bővizű források táplálnak, újab-
tan nagy versenyuszodával, két thermál-fürdő-
vel bővítették és modern színvonalra emelték. 
Környékének kies helyeire autóbusz-összekötte
tést létesítettek a meglevő vasút mellett s a 
szarvaskői meg dédesdi várak, a bélapátfalvai 
légi templom, valamint a vadregényes vidék 
látogatását megkönnyítették. 

Éger (csehül: Cheb), csehországi város, (1921) 
27,524 lak. 

Egerág, kisk. Baranya vm., (1920) 823 lak. 
figeralja, kisk. Veszprém vm., (1920) 485 lak. 
Egeraracsa, kisk. Zala vm., (1920) 888 lak. 
Egerbakta, nagyk. Heves vm., (1920) 1267 lak. 
Egerbegy (Agribiciu), Koiozs vm. (Tr. E.) 
Egerbocs, nagyk. Heves vm., (1920) 940 lak. 
Egercsehi, kisk. Heves vm., (1920) 1017 lak. 
Egeres (Aghires), Koiozs vm. (Tr. R.) 
Egeriarmos, nagyk. Borsod, Gömörés Kishont 

közig, egy. egyes, vm., (1920) 1111 lak. 
*Egérfül (nSv.), 1. Hieracium. (X. köt.) 
Egerhát (Arghihat), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Egerlövő, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig, egy, egyes, vm., (1920) 1383 lak. 
Egerpatak (Aninoasa), Háromszék vmegye 

<Tr. R.) 
Egersdorfer Sándor, jogi író, megh. 1923 

máj. 25. 
Egerszalók, nagyk. Heves vm., (1920) 1600 

lakos. 
Egerszeg (Conafel), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Egerszólát, nagyk. Heves vm., (1920) 1408 lak. 
Égerszög, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 290 

lakos. 
*Egerton (ejtsd: igert'n), Hugh Edward, angol 

gyarmatpolitikus, szül. 1855 április 19. Egyetemi 
tanár volt 1905—20. Oxfordban. Pőbb müvei: 
Origin and growth of the English Colonies 
<3. kiad. 1920); Canada under british rule (1922); I 

Egregyborzova 

Pederations and unions within the Empire 
(2. kiad. 1924); British eolonial policy in the 20-th 
century (1922); Causes and character of the 
American revolution (1923). 

Egervár, kisk. Vas vm., (1920) 551 lak. 
Egerváry, 1. Gyula, vadászati író, megh. 

Budapesten 1913 júl. 23. 
*2. E. Jenő, matematikus, szül. 1891. ia21-ben 

a Ferenc József tud. egyetem az analízis és alkal
mazása c. tárgykörből magántanárrá habilitálta. 
Számos értekezése jelent meg a speciális integrál
egyenletek megoldásáról és az algebrai egyen
letek gyökelosztásáról. 

Egervölgy, kisk. Vas vm., (1920) 969 lak. 
•Egészhangú skála, a XX. század elején feltűnt 

hangsor, melyet a francia impresszionisták a 
japán zenéből vettek át. Az E.-ban egy oktávban 
hat nagy másodlépés képezhető, de a hetedik 
hangnál az alaphang cserehangjára jutunk, (cde 
fisz gisz aisz hisz; gesz asz b c d e fisz.) E ské-
lában nincs dur és moll hármas, csak bővített 
hármas és a belőle kombinálható szeptim-meg-
fordltások. Debussy (PelleasésMelisande), Strauss 
Richárd (Salome) és Puccini (Pillangó kisasszony) 
müveiben elemezhető a legtöbb E.-ban Irt dallam
os harmóniafüzós. 

Eggeling, Július, angol szanszkritista, megh. 
1918 március havában. 

Eggenberg, stájerországi helység, (1923) 15,554 
lakossal. 

Egger-Lienz, Albin, osztrák festő, megh. Bo-
zenban 1926 nov. 3 . ; 1911—12. Weimarban volt 
a képzőművészeti főiskola tanára, 1921. a bécsi 
képzőművészeti akadémia tanára lett. 

Eggert, Hermann, német építész, megh. Wei
marban 1920 márc. 13. 

*Eggjum, major Norvégiában a Sogne-fjord 
mellett; 1917. itt egy kőlapot találtak, amelyen 
az eddig leghosszabb rúnás felirat van, mintegy 
200 ős rúna jeggyel; jelentős felvilágosítást ad a 
VIII. sz. nyelvéről, műformáiról, vallási életéről. 

Eggleston, Edward, északamerikai író, megh. 
New Yorkban 1902 szept. 2. 

Egham, község Angolországban, Surrey gróf
ságban (1921) 13,965 lak. 

Égin, török város Kis-Ázsiában, most határ
város Örményország felé, (1921) 19,000 lak. 

*Egli, Kari, svájci ezredes és katonai író, szül. 
1865 júl. 23.,,megh. Zürichben 1925 jan. 11. A 
világháború kitörésekor a svájci hadsereg he
lyettes vezérkari, főnöke volt; azzal gyanúsítot
ták, hogy Wattenwil ezredessel katonai titkokat 
árult el a középponti hatalmaknak. 1916 febr. 29. 
a vád alól felmentették, de rendelkezési állo
mányba helyezték. Ezután lektor lett a baseli 
egyetemen. Művei: Drei Monate vor Skutari 
(1913); Der Aufmarsch und die Bewegungen der 
Heere Frankreichs, Belgiens und Englands auf 
dem westlichen Kriegsschauplatz bis 23. Aug. 
1914: (1918). 

Ego, írónő, újabb művei: Mari (1920); A ko
moly Novak Magda (ifjúsági regény); A régi 
ház gyerekei (ifj. reg., 1920); Dacos Miska (gyer
mekregény, 1923); Mai lányok. 

Egregy, kisk. Zala vm., (1920) 431 lak. 
Egregyborzova (Borza), Szilágy vm. (Tr. R. 
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Egregypósa (Páusa), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Egres (Igris), Tofontál vm. (Tr. E.) 
Egreshát (Vul'sinky), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Egreshely (Agries), Szolnok-Doboka várm. 

(Tr. E.) 
Egrespatak (Aghires), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Egressy Ákos, színművész, megh. Budapesten 

1914 dee. 25. 
Egrestő (Agristeu), Kis-Kiiküllő vm. (Tr. E.) 
Egri (Agris), Szatmár vm. (Tr. E.) 

*Egri Viktor, író, szül. Nagyszombatban 1898 
dee. 24. Iskoláit Nagyszombatban és Pozsonyban 
bevégezvén, önként katona lett. Az olasz, majd 
a német harctéren küzdött s az összeomlás után 
gyalog jött haza Verduntől. Első novellája 1923. 
jelent meg a Pesti Naplóban. Azóta a fővárosi 
lapokat, de kivált a felvidéki magyarság leg
számottevőbb lapját, a Prágai Magyar Hírlapot 
keresi fel aok élettapasztalatot eláruló, néha 
kissé pesszimista, de mindig érdekes novelláival. 
Munkái: A rácsablakos ház (regény, Budapest 
1924); Pierre találkozása (novellák, Berlin 1925). 
Sajtó alatt : Demeter (regény) és egy novellás 
kötet. 

*Egry, 1. Aurél, ügyvéd, a felsőház kinevezett 
tagja, szül. Budapesten 1874 febr. 13. Eredetileg 
főképen kereskedelmi és részvényjoggal foglal
kozott ; a világháború alatt a Tisza-kormány bi
zalmi jogásza volt és részt vett minden f ontosabb 
háborús gazdasági jogalkotásban; ő dolgozta ki 
a Haditermény r.-t. és a Pénzintézeti Központ 
jogi szervezetét. A világháború után a béketár
gyalási anyag előkészítésében volt nagy része ós 
számos fontosabb ügy tárgyalásakor képviselte 
a kormányt külföldön a jóvátételi bizottságok 
s a döntőbíróságok előtt, valamint az idegen kor
mányokkal folytatott tanácskozásokban. Jogi 
irodalmi művei közül említendők: A részvény
társasági közgyűlési határozatoknak megtáma
dása (Budapest, 1904); A részvénytársaság alap
szabályai (u. o. 1906). 

*2. É. József, festő, szül. Zalaújlakon 1883 
márc. 15. Tanulmányalt Budapesten, 1903-tól 
Münchenben, 1905-től Parisban végezte. A buda
pesti kiállításokon nagyobbára rajzokkal vett 
részt, 1907. feltűnt Menhely előtt c. képével, 
1909. pedig egy rajzsorozattal a szegény embe
rek életéből. 1918-ban Keszthelyen telepedett le, 
ahol a Balaton atmoszférájának fényjelenségeiről 
festett képeket, melyek nagy sikert arattak 1925. 
a Képzőművészek Uj Társasága kiállításán. 

Egyed, kisk. Sopron vm., (1920) 1096 lak. 
*Egyed, 1. Erna, festő és rajztanár, szül. Buda

pesten 1891 aug. 31. Kiállításain főként illusztrá
cióival, tempera-rajzaival tűnt fel. 1920-ban el
nyerte a Borbás-féle ösztöndijat, 1921. a képes
könyv illusztráció-díjat. Faust-illusztrációit a fő
város vásárolta meg. Ismertebb munkái: Siesta ; 
Lázálom; Féltékenység; Andersen-illusztrá
ciók. 1925-ben férjhez ment Lókay Ferenc alezre
deshez. 

*2. E. István, közjogi író, szül. Budapesten 
1886 júl. 11. Tanulmányait Budapesten végezte. 
1909-ben az államtudományok sub auspiciis regis 

t doktorává avatták ; az 1911—12. évet külföldi 
tanulmányúton töltötte, 1913. bírói vizsgát tett, 

1922. egyetemi magántanárrá habilitálták. 1908. 
lépett az igazságszolgáltatási pályára, 1923. ítélő
táblai bíró lett. 1919 óta az igazságügyminiszté
rium törvényelőkészítő osztályán működik, amel
lett az egyetemi közgazdaságtudományi karon, 
a közigazgatási jog megbízott előadója. Külön 
megjelent munkái éa tanulmányai: A delegáció 
pénzügyi hatásköre (egyetemi jutalomdíjjal ki
tüntetve, Budapest 1907); A magyar hadügy a 
vezérek korában (Magyar Katonai Közlöny, 1910);. 
Választás vagy kinevezés? (Budapest 1911); 
A törvényhatóság foganatosító tevékenysége-
(Jogállam, 1911); Karhatalom az önkormány
zatban (Budapest 1912); A törvényhatóság ön
kormányzati hatásköre (u. 0. 1913); Állam
felügyélet az önkormányzat felett (u. o. 1913) -T 
Az önkormányzat alkotmányvédő szerepe (Köz
igazgatási Szemle, 1914); A törvényhatóság ház
tartása és a közigazgatási reform (u. o. 1915);. 
Önkormányzati közigazgatás a német államok
ban (u. o. 1916); Az alsófokú közigazgatási bírás
kodás (u. o. 1916); A háborús jog kialakidása 
(Jogállam, 1916); Törvényhatóságaink politikai 
hatásköre (Politika, 1918); Közigazgatási szer
vezet és eljárás (A magyar háborús jog évkönyve,. 
1918); A nemzeti kisebbségek védelme (Jogállam,. 
1920); Tanácsrendszer (A bolsevizmus Magyar
országon, 1920); Járási önkormányzat (Magyar 
Jogi Szemle, 1921); Netnzetikirályság(3ogá\lamr 
1921); A békeszerződés, mint magyar jogforrás 
(Magyar Jogi Szemle, 1921); A király helyettesí
tése (Jogállam, 19211; Mai közjogi berendez
kedéseink (Budapest, 1. köt. 1923, 2. köt. 1925); 
Die heutige Staatsrechtliche Einrichtungen Un-
garns (Berlin 1924); A mentelmi jog határai 
(Budapest 1924); Felsőbíróságaink jubileuma 
(Magyar Jogi Szemle, 1924); Választási bírás
kodás (u. o., 1925); Iparjog (Budapest 1925) stb. 
E Lexikonnak is munkatársa. 

*3. E. Zoltán, író és hírlapíró, szül. 1894. Ver
seket és egyfelvonásos darabokat írt, azonkívül 
a Rouge et noir c. színművet. Müveinek tár
gyát nagyobbára Erdély életéből meríti. 

Egyeduta, kisk. Zala vm., (1920) 1177 lak. 
Egyek, nagyk. Hajdú vm., (1920) 5641 lak. 

*Egyéni akció, így szokás nevezni felelőtlen-
elemek részéről a törvényes út mellőzésével v. 
egyenest a törvény ellenére végrehajtott bizonyos, 
eljárásokat. L. Felelőtlen elemek (XX. köt.). 

Egyensúly, állaniMztartásé, 1. Államháztar
tás egyensúlya. (XIX. köt.) 

Egyesbiróság (1. VI. köt.). Ezelőtt nálunk pe
res ügyekben csak a járásbíróság járt el mint B. 
Az 1925. VIII. t. -c. szerint azonban polgári ügyek
ben a kir. törvényszék is elsőfokban mint E. 
jár el. 

Egyesítés (1. VI. köt.) A polgári perrendtar
tás (1911. I. t.-c.) 233. §-a értelmében a bíróság 
közös tárgyalás és eldöntés végett egyesíthet 
olyan pereket, amelyek előtte egymással össze
függő követelések iránt vannak folyamatban, 
akár ugyanazon, akár különböző felek közt. 
*Egyesített vármegyék, teljes néven: közigaz

gatásilag ideiglenesen egyesített vármegyék. A 
trianoni békeszerződés számos vármegyét telje
sen elszakított, számosat pedig területében jelen-
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tékenyen megcsonkított. Utóbbiak közül célszerű
ség szempontjából az 1923. XXXV. t.-c. ideigle
nesen egyesítette a következő vármegyéket: 1. 
Győr, Mosón és Pozsony, 2. Komárom és Eszter
gom, 3. Nógrád és Hont, 4. Borsod, Gömör ós Kis
tont, 5. Szatmár, Ugocsa és Bereg, 6. Szabolcs 
és Ung, 7. Csanád, Arad és Torontál. Az E.-et 
közigazgatási szerveik szempontjából egy vár
megyének kell tekinteni, azaz közös székhelyen 
közös képviselőtestületük, közös bizottságaik és 
tisztviselőik vannak. A közös törvényhatósági 
és közigazgatási bizottságok, valamint egyéb 
bizottságok és választmányok megalakulásával 
az egyes vármegyék külön bizottságai ós választ
mányai megszűnnek. Az ideiglenes egyesítés a 
vármegyék számát átmenetileg 25-re csökken
tette. A megyei közös képviselőtestület az egyes 
vármegyéknek virilis ós választott bizottsági 
tagjaibói alakul: a két tagcsoport száma között 
esetleg mutatkozó egyenlőtlenséget a 187,706— 
1923. B. M. sz. rendelet szünteti meg, egyúttal 
szabályozza az egyesülés módját és hatását a 
megyék vagyonára, Irattárára stb. 

Egyesség (1. VI. köt.). Az 1915. év óta nálunk 
nemcsak csődben, de csődön kívül is létrejöhet 
kényszer-E. (L. Csődönkívüli kényszer egyesség, 
XX. köt.) 
•Egyességi eskü. A polgári perrendtartás (1911. 

I. t.-c.) mellőzte a fél esküjét, mint bizonyító esz
közt és helyébe a félnek eskü alatti kihallgatá
sát tette. Mindazáltal fentartotta az esküt, mint 
egyességi eszközt, amikor 377. §-ában megengedi 
a feleknek az olyan megállapodást, hogy a döntő 
ténykörülmény valósága v. valótlansága vala
melyik félnek vagy harmadik személynek erre 
a ténykörülményre leteendő esküjétől tétessék 
függővé. 

Egyességi kísérlet (1. VI. köt.). A polgári per
rendtartás (1911. I. t.-c.) életbelépésével a som
más eljárásról szóló 1893. XVIII. t.-c. hatályát 
vesztvén, az előzetes egyességi kísérletre idézést 
most már a Bp. 139. §-a értelmében nemcsak 
járásbirósági hatáskörbe tartozó ügyekben lehet 
kérni, hanem mindazokban az ügyekben is, ame
lyek a pertárgy értékénél fogva a törvényszék 
hatáskörébe vannak utalva. 
'Egyességi okmány, a Nemzetek Szövetségé

nek a páriskörnyéki békék első részébe foglalt 
alapszabályai. 

Egyesület (1. VI. köt.). A trianoni békeszerző
dés 112. és 117. cikke az E.-ek katonai célokra 
való felhasználását tilalmazván, az entente ezen 
az alapon az B.-i jogot érintő több követelés tör
vénybeiktatását kívánta. Ilyenformán a «trianoni 
békeszerződés katonai rendelkezései között fog
lalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásá
ról)) szóló 1922. XI. t.-c. az eddig kizárólag ren
deletekben foglalt E.-i jognak első törvényi sza
bályait tartalmazza. E törvény szerint bármely 
E. — ideértve a sport-, társadalmi ós politikai, 
tudományos vagy más É.-eket és klubokat is — 
csak a belügyminiszter és esetleg a szakminiszter 
által láttamozott alapszabályok alapján működ
hetik; a láttamozott alapszabályokon felül az 
E.-eknek semmiféle, akár nyilt, akár titkos sza
bályai nem lehetnek; katonai vagy csak fegyve

res erővel megvalósítható célokra E. nem szer
vezhető. E.-ek katonai kérdésekkel nem foglal
kozhatnak, ily kérdésekről vitát nem rendezhet
nek, közleményeket ki nem adhatnak, katonai 
ügybe nem avatkozhatnak, tagjaikkal katonai 
gyakorlatot nem végeztethetnek, azokat katonai 
célból nem egyesithetik vagy katonai alakulatba 
nem szervezhetik; E. fegyvert, lőszert vagy más 
hadianyagot nem tarthat, nem vehet és annak 
eladásával nem foglalkozhatok; a láttamozott 
alapszabályok alapján működő E.-ek jegyzékét a 
főtisztviselők és választmányi tagok névjegyzé
kével együtt évente a hivatalos lapban közzé kell 
tenni; a fent irt rendelkezések ellen vétő E.-et 
fel lehet oszlatni, vagyonát az illetékes miniszter 
lefoglalhatja ós közcélra fordíthatja; az ily E.-ben 
részt vevő — sőt a köztisztviselő is, aki a szabály
talanságról tud ós azt fel nem jelenti — bünte
tés alá esik. Az E.-i jog tárgyában a kormányok 
újabban számos rendeletet bocsátottak ki, amelyek 
közül különösen az egyesületi alapszabályokról 
szóló 77,000/1922 B.M. sz. rendelet jelentős. Kü
lön rendeletek vaunak az asztaltársaságokról, po
litikai klubokról, levente-E.-ekről, vadásztársasá
gokról, gazdakörökről stb. 

Egyesy Géza, hírlapíró, megh. Üjpesten 1924 
júl. 31. 

Egyetem (1. VI. köt.) Az 1912. XXXVI. t.-c. a 
magyar tudományegyetemek számát kettőről 
négyre emelte fel, amennyiben Debrecenben és 
Pozsonyban tudományegyetemek felállítását ren
delte el. így létesült a debreceni Tisza István 
tud.-E. és a pozsonyi Erzsébet tud.-E., mely a 
cseh megszállás következtében Pécsre költözött. 
A Ferenc József tud.-E. a román megszállás 
után Kolozsvár helyett Szegeden talált új ott
honra. A budapesti tud.-E. 1921. alapítójának, 
Pázmány Péternek nevét vette fel. E négy E.-en 
kívül létesült 1920. az E.-i Közgazdaságtudo
mányi Kar Budapesten. 

Pázmány P é t e r t udományegye t em. 
Azt az állandó fejlődést, mely az elmúlt fél

század alatt a budapesti tud.-E.-et a világ leg
nagyobb E!-ei közé emelte, megakasztotta a 
világháború,mely haligatóinaklegnagyobb részét 
ós sok tanárát a harctérre szólította. Az E. azért 
zavartalanul működött, sőt, hogy alkalmat adjon 
hadbavonult hallgatóinak a mulasztott tanul
mányi idő pótlására, 1917—1920. egy nyári pót
szemeszter beiktatásával évente három félévet 
tartott. 

A forradalom kitörése után csakhamar ellen
tétbe került az E. a Károlyi-kormánnyal, mely 
az E. jogainak mellőzésével «a forradalom szel
lemi vívmányainak biztosítására)) a jogi karra, 
melyet jog- ós társadalomtudományi karnak ne
vezett el, hat új tanárt nevezett ki és az E. auto
nóm hatóságainak működését felfüggesztve, 
kormánybiztost állított az élére. Ezt a tanács
köztársaság idejében politikai megbízott váltotta 
fel, ki a tanács holyébe egy külön szakbizottságot 
szervezett. A proletárdiktatúra alatt beszüntet
ték >•• hi t- ós jogtudományi kar működésót, helyébe 

Engels munkásegyetemet állítván. A dik
tatúra bukása után helyreállott a régi rend s 
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a forradalmi intézkedések mind érvényüket vesz
tették. 

A háború után az B. legnehezebb problémája 
volt, hogy eleget tegyen annak az óriási követel
ménynek, melyet a hadiszolgálat következtében 
tanulmányaiban elmaradt négy évjárat kielégí
tése rótt reá. A háború előtt 8000-en felül volt a 
hallgatók száma, mely közel 3000-re szállott le a 
háborús évek alatt, míg 1919. egyszerre 13,000-ig 
ugrott fel. Ez a létszám már az E.-i oktatás inten
zivitását veszélyeztette és a megcsonkult ország 
csökkent felvevőképessége is arra intett, hogy az 
ifjúságnak a főiskolai pályákra való özönlése 
korlátoztassék. Ezenkívül az elmultidők izgalmai, 
melyek az ifjúság körében még nem ültek el, arra 
kényszerítettek, hogy egy féléven át az oktatás 
szüneteljen. Az 1920. XXV. t.-c. azután az összes 
E.-ekre elrendelte, hogy egyes karokra évente 
csak az engedélyezett számú elsőéves hallgató ve
hető fel (1. Numerus clausus). Ez a törvény a szer
zett jogokat nem korlátozta, tehát azokra, kik már 
előbb kezdték tanulmányaikat, nem vonatkozott. 
Négy évig tartott, míg a hallgatóknak ez a hábo
rús többlete tanulmányait elvégezte és az enge
délyezett számarányok teljesen kialakulhattak. 
A hadiszolgálatosok és hadifoglyok tanulmányi 
kedvezményei 1924-ig voltak érvényben. 

A hittudományi karon a tanulmányi időt öt évre 
emelték (1913) és új tanulmányi és vizsgálati 
szabályzatot nyert (1917). A jog- és államtudo
mányi karon az államszámviteli tpnf olyamra nők 
is beiratkozhatnak rendkívüli hallgatóul (1912), 
kik előtt a Károlyi-kormány rövid időre a jogi 
kart is megnyitotta. Az orvostudományi kar 
tanszékekben tekintélyesen gyarapodott, ameny-
nyiben az I. sz. belklinikái, a n. sz. sebészeti és a 
gyógyszertani tanszékek kettéosztattak (191-4), 
külön urológiai (1920) tanszéket és központi Rönt
gen-intézetet (1913) állítottak fel, viszont az agy
szövettani és az elmekórtani tanszékek össze
vonattak (1925). Az 1901. kiadott orvosi szigor
lati szabályzat 1922. módosult és ennek értelmé
ben a kórházi gyakorlati idő a klinikai tárgyak
ból teendő szigorlat előtt töltendő el. Tekintettel 
a hadviselt hallgatók nagy számára, az orvosi 
kar 1920—26. nőhallgatót nem vett fel, rájuk 
nézve az a korlátozás, hogy csak jeles érettek 
vehetők fel E.-i pályára, már 1916. általában 
megszűnt. A bölcsészettudományi karon a föld
es őslénytani (1914), valamint az általános állat
tani tanszéket (1915) kettéosztották és egy törté
nelemfilozófiai (1916) meg egy zenetörténeti rend
kívüli (1914) tanszék létesült. A középiskolai 
tanárképző 1925. új szabályzatot nyert. 

Az E. elcsatolt országrészben levő és elkobzott 
birtokainak visszaszerzése érdekében 1923. pert 
indított a hágai vegyes döntőbíróság előtt. Az E.-i 
Nyomda egyesült a Tudományos Sajtóvállalat
tal. Az E. -i templom, a barokk idők egyik legszebb, 
páloa eredetű műemléke hazánkban, 1926. restau
ráltatott. Az új botanikuskert céljaira az E. a fő
várostól megszerezte 1925. a Nádor-kertet. 

A tanszékek száma a hitudományi karon 12, 
a jogi karon 19, az orvosi karon 30, a bölcsészeti 
karon 50, összesen 111. Címzetes rendkívüli és 
magántanárok száma 234; tudományos segéd

személyzet száma 526. Az állami költségvetésben 
az E. fenntartására 6.998,338 P van felvéve. 
Ebből személyi természetű 2.785,937 P, dologi 
kiadás 4.212,226 P. A hallgatók száma 1926/27 
I. félévében a hittudományi karon 107, a jogi 
karon 2390, az orvosi karon 1628, a bölcsészet
tudományi karon 1325, gyógyszerész 223. Össze
sen 5673. Ebből a rendkívüli hallgatók száma 485. 

Fe renc József tudományegyetem. 
Az a nagyarányú építkezés, mely még a uralt 

század kilencvenes éveiben kezdődött ós teljesen 
modern otthont adott az E.-nek, 1913. fejeződött 
be az általános kórtani és vegytani, a vele kap
csolatos Pasteur-kórház és gyógyszertani intézet 
elkészültével. A következő évben megnyílt az 
ortopédiai-intézet, melyet később önálló tan
székké szerveztek át (1917). Kolozsvár városa 
akciót indított egy közgazdasági és egy technikai 
kar felállítására (1914), de e tervnek útját állta 
a háború, mely a kolozsmonostori gazdasági aka
démiának mezőgazdasági fakultásként való csat
lakozására irányuló mozgalmat is (1917) elhall
gattatta. Az E. a háborús nehézségek, különösen 
az Erdélyre elkövetkezett viszontagságos idők da
cára, zavarta] anul működött, sőt fokozott tevékeny
séget fejtett ki, mikor a tanulmányi szabadságra 
mindnagyobb számban hazatérő hadbavonult 
hallgatóknak 1917. egy harmadik nyári pótsze
mesztert is tartott. A forradalom első két hónapja 
sem zavarta meg az E. működését, csak 1918 
dec. 24. után, mikor a román csapatok megszál
lották Kolozsvárt, kezdtek olyan nehézségek mu
tatkozni, melyek azután lehetetlenné tették az B. 
további ottműködését. A nagyszebeni román Consi-
liu Dirigent publikálta egy határozatát, melynek 
értelmében a kolozsvári E.-et a románok számára 
veszik át és a magyar E.-et Marosvásárhelyt állít
ják fel. 1919 márc. 7. egy kormányrendelet az 
E. vagyonát a román állam tulajdonának nyilvá
nította. E hónapban végre megnyílt a második 
szemeszter, melyre tüntetőleg beiratkoztak a ro
mánok is. A románok azonban így is elenyésző 
kisebbségben maradtak a magyarok mellett. Idő
közben az E. tanárai közül többeket letartóztat
tak. Máj. 10. felszólítást kaptak a tanárok a hűség
eskü letevésére. Ezt egyhangúlag megtagadták. 
Hivatkoztak arra, hogy a békekonferencia még 
nem határozott és a hágai konvenció 45. pontja 
értelmében megszállott területen hűségeskü nem 
követelhető, továbbá az 51. pont szerint pedig a 
tanítást és tudományt szolgáló intézetek, még ha 
államiak is, magántulajdonként kezelendők. Erre 
máj. 12. román csapatok szállták meg az E.-et 8 
eltávolították a magyar tanárokat. Az így bir
tokba vett E.-et román ós francia tanárokkal nyi
totta meg a román király. A magyar tanárok egy-
rószét kiutasították, az ott maradtak és a magyar 
kultúra érdekében a magyar róm. kai , refor
mátus, evangélikus, unitárius és zsidó egyházak 
egy felekezetközi magyar E. felállítását kér
ték. E terv szerint róm. kat. teológia Gyula
fehérvárt, a jogi, orvosi, bölcsészeti, természet
tudományi és közgazdasági karok Kolozsvárt 
míiködtek volna 79 tanszékkel. Miután a román 
kormány nem adta meg az engedélyt, a ref. teo-



Egyetem — 179 — Egyetem 

lógla keretétien újra szervezték a régi tanárképző 
intézetet.Ezt 1920. nyitották meg, melyben 36 E.-i 
tanár 86 tárgyból 209 előadást hirdetett. A hall
gatók növekvő száma, a tanfolyam sikere arra 
késztette a román hatóságokat, hogy azt két félév 
után 1921 szept. 30. karhatalommal végkép be
csukassák. 

Ezalatt a kiutasított tanárok Budapesten a szin
tén hontalanná vált pozsonyi Erzsébet-B. taná
raival együtt ideiglenes elhelyezésben 1920 márc. 
havában megkezdték előadásaikat. Szeged város 
áldozatkészsége a felajánlott épületek révén 
lehetővé tette az B. azonnali elhelyezését. Ennek 
folytán a Ferenc József tudomány-E. az 1921. 
XXV. t.-c. rendelkezése értelmében 1921 év őszén 
Szegedre költözött és azóta ott működik. Az E. 
hivatalai, a jogi, bölcsészeti és a matematikai kar 
egyrésze a kir. tábla palotájába került, a termé
szettudományi intézetek az állami gimnázium 
épületében, a klinikák és orvosi intézetek az új 
fémipari szakiskolában, a helyőrségi kórházban 
és részben a városi kórházban helyezkedtek el. 
A Somogyi-könyvtár és a városi múzeum szin
tén az E.-mel kerültek kapcsolatba ós a DMKE-
internátust a hallgatóság részére foglalták le. 
Az eddig Kolozsvárott tartózkodó tanárok is, kik
nek a magyar B. fenntartására irányuló kísérletei 
meghiúsultak, ide költözvén, a Ferenc József-
tudomány-E. a maga teljességében kezdte meg 
működését új székhelyén, hol 1922 jún.-ban ötven 
éves fennállásának ünnepét is megünnepelhette. 
Újabban a vasúti Leszámítoló hivatalt kapta meg 
az E., mely gyűjteményeinek elhelyezésére és 
fejlesztésére adott alkalmat. Szeged város újabb 
pénzbeli áldozata és az állam hasonló összegű be
ruházása lehetővé tette az E. teljes kiépítését. A 
Tisza partján a szabályozás alá kerülő régi város
részben már épülnek a klinikák, intézetek és inter
nátus, melyek modernségben és célszerűségben 
túl fogják haladni az B. elhagyott régi otthonát is. 

A tanszékek száma a jogi karon 16, az orvosi 
karon 16, a bölcsészeti karon 16, a matematika-
természettndományi karon 12. Összesen 60. Cím
zetes rendkívüli és magántanárok száma 42; 
a tudományos segédszemélyzet 122. Az állami 
költségvetésben az B. évi fenntartására 2.593,947 
pengő van felvéve. Ebből személyi kiadásokra 
1.174,186 pengő, dologi kiadásokra 955,761 pengő, 
beruházásokra 464,000 pengő. A hallgatók száma 
1926/27 I. félévében a jogikaron 589, az orvosi 
karon 346, a bölcsészeti karon 88, a természet
tudományi karon 81. Összesen 1182. Bbből rend
kívüli hallgató 34. 

Tisza István tudományegye tem. 
A debreceni tudomány-B. tulajdonképen utódja 

az 1550-ben keletkezett református kollégium
nak, melyet az idők folyamán három fakuitású 
(hit, jog és bölcsészet) akadémiává fejlesztettek, 
sőt felvetődött a gondolat, hogy protestáns B.-mé 
szervezzék át. Az 1912. XXXVI. t.-c. azután a 
régóta húzódó harmadik E. ügyét úgy oldotta 
meg, hogy úgy Debrecenben, mint Pozsonyban 
államiE.létesítését határoztael. Debrecen városa 
112 holdnyi területet ajánlott fel a Nagyerdőből 
és 8 mülió koronával járult az E. létesítéséhez. 

A tiszántúli ref. egyházkerület pedig akadémiá
jának beszüntetésével évi 70,000 koronás hozzá
járulást vállalt a ref. teológiai kar fenntartásá
hoz és az E. felépítéséig a régi kollégium helyi
ségeit és könyvtárát ajánlotta fel az E. haszná
latára. 1914 szept.-ben kezdte el működését az 
új E. ref. teológiai, jogi és bölcsészeti kara és 
ugyanez évben Korb Flóris tervei alapján a nagy
erdei telken kezdetét vette az orvosi kar építke
zése. Az első tanárok kinevezése a budapesti és 
kolozsvári tanárokból alakult szakbizottságok 
véleménye alapján történt. Az B. szabályzatát 
1914. évben adták ki. Szervezete teljesen hasonló 
a régibb magyar E.-ek szervezetéhez. 1915-ben 
orsz. Tanárvizsgáló Bizottságot állítottak fel, míg 
a Tanárképző-intézet csak a háború után 1925. 
létesült. 1918-ban három orvoskari tanár kineve
zése következett. Az E. ünnepélyes megnyitása 
IV. Károly király jelenlétében 1918 okt. 25. tör
tént. A román megszállás ideje alatt az ország
rész orvostanhallgatói számára az orvosi kar is 
megkezdte működését és felkért előadókkal ki
egészítve magát, a városi kórház és Auguszta-
szanatórium igénybevételével 1919. egy félévet 
tartott. 1920-ban a háború után elmaradt orvos
kari építkezés újult erővel indult meg és 1920. 
az orvoskari tanárok is kineveztetvén, ideiglenes 
elhelyezésben az orvosi kar megkezdte műkö
dését. 1922-ben az orvoskari fizikai és kémiai 
intézetet is felállították. 

1923-ban készült el a belgyógyászati és sebé
szeti klinika, majd a központi Röntgen-intézet és 
gyermek-klinika, 1925-re az orvoskari intézetek 
elhelyezésére szolgáló épületcsoport és 1926 őszén 
a többi klinikák átadásával az orvosi kar telepé
nek építkezése befejezést nyert. Ez a 36 épület
ből álló telep egy tölgyfa-erdőben van elhelyezve 
és úgy egységes elgondolása, mint a legújabb 
igények kívánalmai szerint való tervei és fel
szerelése egyedül álló, ideális megoldás. Az B. 
központi épületének építkezésére, mely a másik 
három kar elhelyezésére szolgálna, csak ezután 
kerül sor. Az E. 1921. vette fel gróf Tisza István 
nevét, ki a régi Kollégium növendéke és az ifjú 
B. lelkes pártfogója volt. A tervezett matematikai 
és természettudományi kar a háború miatt meg
változott viszonyok miatt még eddig nem volt 
létesíthető, de az orvosi és bölcsészeti kar pár 
szakelőadó útján máris tart ilyen tárgyú kollé
giumokat. Az egyetem tanárai alapították 1920. 
a Tisza István tudományos társaságot és az E. 
tartja fenn hallgatói számára a Tisza István-
internátust. 

A tanszékek száma a ref. hittudományi karon 
8, a jogi karon 13, az orvosi karon 17, a bölcsé
szeti karon 12; összesen 50. A magántanárok 
száma 13, a tudományos segédszemélyzet száma 
173. Az állami költségvetéshez az B. évi fenn
tartására 2.602,124 pengő van felvéve, melyből 
1.024,444 pengő személyi, 1.577,670 pengő dologi 
kiadásokra fordittatik. Beruházásokra 2.317,073 
pengő van előirányozva. A hallgatók száma 
1926/27 I. félévében a hittudományi karon 101, 
a jogi karon 404, az orvosi karon 342, a bölcsé
szeti karon 149; összesen 996. Bbből rendkívüli 
hallgató 31. 

12* 
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Erzsébe t t udom .nyegyetem. 
A pozsonyi B., mely az 1912. XXXVI. t.-c 

alapján létesült, 1914 szept.-ben kezdte el műkö
dését. Ekkor nyilt meg a jogi kar. A bölcsészeti és 
az orvosi kar 1918 ápr.-ban kezdett működni. Az 
E.-i oktatás megindulásával egyidejűleg megszűnt 
a pozsonyi kir. jogakadémia és az B. tulajdonába 
ment át az állami kórház. Az E. szabályzatai 
azonosak a debreceni Tisza István B.-ével. 

Pozsony megszállása után 1919 szept. 22. a 
csehek birtokukba vették az B.-et, a tanárokat el
távolították és helyükbe Prágábólhoztak személy
zetet. Csupán a jogi kar működhetett még 1921 
jún.-ig, hogy a felsőbb évjáratok tanulmányaikat 
befejezhessék. A kiutasított tanárok Budapesten 
ideiglenes elhelyezésben a szintén száműzött Fe
renc József tudomány-E.-mel közösen működtek 
egészen 1923 szept.-ig, amikor az 1921. XXV. t.-c. 
rendelkezése alapján az Erzsébet tudomány-E. 
Pécsre költözött. Az orvosi kar három felső év
folyama azonban csak a következő évben ment 
le Pécsre. Pécsett a róm. kat. jogliceum és a püs
pöki könyvtár, továbbá a városi kórház, állami 
reáliskola, állami bábaképző, katonai kórház, ke
reskedelmi iskola, Julian-internátus és egyéb épü
letek adaptálásával kitűnő elhelyezést kapott az 
B. 1923-ban negyedik fakultásként az B.-hez csa
tolták a soproni ág. h. ev. teológiát, mely továbbra 
is Sopronban működik. 

Az B.-nek van tudományos egyesülete, melynek 
működési köre az egész Dunántúl. Vannak ifjú
sági tudományos és jótékony egyesületei, inter-
nátusai, többek között a Nagy Lajos-otthon. 

A tanszékek száma 1927-ben 50, ebből 7 nincs 
betöltve. Magántanárok száma 29. Tudományos 
segédszemélyzet száma 120. Az állami költség
vetésben az 1926/27.költségvetési évre az E.fenn-
tartására 2.896,762 pengő van felvéve. Ebből sze
mélyi természetű 958,264, dologi kiadás 1.938,498 
pengő. A hallgatók száma az 1926/27 tanév I. felé
ben a hittudományi karon 76, a jogi karon 449, az 
orvosi karon 439, a bölcsészeti karon 115. Össze
sen 1079 hallgató, ebből rendkívüli hallgató 29 

Egyetemi Közgazdaság tudományi Kar. 
Az E.-i Közgazdaságtudományi Kar szerveze

tének alapja a 272/1920. M. E. szám alatt kibo
csátott kormányrendelet, -amelyet az 1920. évi 
XXXI. t.-c. törvényerőre emelt. Célja, hogy mind
azokra a pályákra, amelyek magasabb köz- vagy 
magángazdasági, mezőgazdasági, nemkülönben 
közigazgatási ismereteket kivannak, továbbá a 
külkereskedelmi és nemzetközi képviseletre elő
készítsen és ezekben az irányokban tudományos 
képzést adjon és a közgazdasági irányú közép-
és felsőfokú oktatásügyi intézmények tanárainak 
képzéséről gondoskodjék. Székhelye: Budapest. 
Élén az évente választott dékán áll. 

A Kar négy szakcsoportra oszlik: 1. egyetemes 
közgazdasági és közigazgatási, 2. mezőgazdasági, 
3. kereskedelmi, 4. külképviseleti és konzuli 
szakcsoportra. A Karon egyelőre a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetemen érvényben levő 
tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzat és 
magántanári képesítő szabályzat irányadó. Az 
1920. évi XXXI. t.-c. 3. §-a intézkedik, hogy a 

Keleti Kereskedelmi Akadémia feladatairól ezek-
után a Közgazdaságtudományi Kar gondoskodik 
és egyúttal arról, hogy a Pelső Kereskedelmi 
Iskolai Tanárképző Intézet is a Kar kebelében szer-
veztetik, amelyet, úgyszintén a tanárvizsgálatot, 
az 1924. kiadott miniszteri rendeletek szabályoz
zák. A Kar nyilvános rendes és rendkívüli taná
rainak kinevezése iránt a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter a Kar kandidáeiója alapján teszi 
meg előterjesztéseit. A Karon a szervezéskor 17 
tanszék volt. Négy évfolyamának sikeres elvég
zése kollokviumokhoz, alap- és államvizsgákhoz 
van kötve. Az 1926 évi 14,369 sz. vallás- és köz
oktatásügyi miniszteri rendelettel a Karon revi
zori tanfolyam is létesült, amely a revizorok kép
zésével behatóan foglalkozik. 

A minősítési törvényt kiegészítő 273/920. sz. 
kormányrendelet úgy intézkedik, hogy a közgazda
sági ügyekkel foglalkozó minisztériumok központi 
igazgatásánál, valamint ezeknek a minisz
tériumoknak kormányzati hatásköre alá tartozó 
azoknál a hivatatoknál, amelyeknél különleges 
gazdasági szakképzettséget igénylő ügyeket is 
intéznek, továbbá a külügyi igazgatás szerveinél, 
végre a törvényhatóságok tisztviselői karában a 
fogalmazói szakban oly egyének is alkalmazha
tók, akik a közgazdaságtudományi államvizsgát 
sikerrel letették. A Karon doktori oklevél is nyer
hető, de itt az oklevélnek minősítő ereje nincsen. 

A gyakorlati képzésre szolgálnak a különböző 
gazdaságpolitikai intézetek, a Keleti intézet nyelv
tanfolyamai, a mezőgazdasági intézetek és labora
tóriumok a velük kapcsolatos vidéki tangazda
ságokkal és végül az újpesti Szociálpolitikai 
intézet. 

A tanszékek száma 21. Magántanárok száma 
13. Tudományos segédszemélyzet száma 41. Az 
állami költségvetésben a Kar fenntartására 
475,131 pengő van felvéve. Ebből személyi termé
szetű 385.429, dologi kiadás 89,702 pengő. A hall
gatók száma a tanárképző szakon 194 rendes, a 
kereskedelmi szakon 380 rendes, 183 rendkívüli, 
a mezőgazdasági szakon 178 rendes, 41 rend
kívüli, a közigazgatási szakon 86 rendes, 2 rend
kívüli, a külügyi szakon 45rendes. Összesen: 1109 
hallgató. 

Egyetemi nyomda (Királyi magyar egyetemi 
nyomda; 1. VI. köt.). A proletárdiktatúra utáni 
nehéz helyzetben a tudományos társulatok szö
vetkeztek, hogy anyagi és erkölcsi érdekeiket 
megvédhessék. Klebelsberg Kunó gróf, Teleki 
Pál gróf és Czakó Elemér buzgólkodásával meg
szervezték a tudományos társulatok társulatközi 
bizottságát, amelyből a Tudományos Társulatok 
Szövetsége alakult. Ez a szervezet 44 tudományos 
testületet foglalt magába, köztük az összes állami 
múzeumi és levéltári intézményeket is Országos 
Magyar Gyüjteményegyetem, néven. A szövetség 
1921. megalapította a Tudományos Társulatok 
Sajtóvállalatát ós ez 1925. egyesült az B.-val. 
Ezzel ez a többszáz éves intézmény új lendületnek 
indult. Irányítását az egyetem és a tudományos 
társulatok delegáltjai vették át. Az újjászervezés 
által lehetővé vált, hogy tudományos tankönyv
kiadásai által erkölcsi tekintélyét és anyagi 
alapját nagy mértékben növelje. Tankönyveken* 
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kívül fontos történelmi műveket, természetrajzi, 
filozófiai, orvosi kiadványokat bocsát közre, a 
többi közt gróf Széchenyi István műveiből, 
József nádor naplójából, a Történelmi Társulat 
forrásműveiből, a Mohácsi Emlékkönyvet, Jászai 
Mari emlékiratait. Tankönyvei Kanadában, az 
Egyesült-Államokban és Braziliában is elterjed
tek. Régi várbeli épületét a pénzügyminisztérium
nak adja át és üzemeit az egyetemek környékén 
összpontosítja. Munkásainak száma (1926) 283. 

Egyházasbást (Basta), Gömör és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Egyházasdengeleg, kisk. Nógrád és Hont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 692 lak. 

Egyházasf alu, kisk. Sopron vm., (1920) 280 lak. 
Egyházasfüzes (Kirchfidisch), Vas várm. 

(Tr. A.) 
Egyházasharaszti, kisk. Baranya vm., (1920) 

389 lak. 
Egyházashetye, kisk. Vas vármegye, (1920) 668 

lakossal. 
Egyházashollós, kisk. Vas vármegye (1920) 461 

lakossal. 
Egyházaskér (Vrbica), Torontói vármegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Egyházaskesző, kisk. Vas vármegye, (1920) 1065 

lakossal. 
Egyházasnádas (Podskalie), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Egyházasrádóc, kisk. Vas vármegye, (1920) 832 

lakossal. 
Egyházasszecsőd, kisk. Vas vármegye (1920) 

272 lak. 
Egyházbér, kisk. Baranya vármegye, (1920) 

261 lak. 
Egyházia (Ed'házfa), Pozsony várm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Egyhazgelle (Ed'házqelle), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Egyházhely (Kiripolc), Pozsony várm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Egyházkarcsa (Ed'házkarc a), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Egyházmarót (Kostolné Moravce), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Egyháznagyszeg (Nad'seg), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Egyiptom, királyság Észak-Afrikában (1. VI. 

köt.), ter. 994,300 km2, ebből kulturált 31,140 
km*, (1917) 12.750,918 lak., számítás alapján (1925) 
14.054,000. 1922 márc. 15-től független Angliá
tól. Az 1923 ápr. 19-iki alkotmány szerint a ki
rályi méltóság Mohammed Ali 1811-ben alapított 
dinasztiájának férflágán öröklődik. A király, aki 
1924 márc. óta egyúttal kalifa is, gyakorolja a 
végrehajtó hatalmat és kinevezi a népképviselet
nek felelős minisztériumot. A népképviselet két 
kamarából áll: a szenátusból, amelynek 100, 
legalább 40 éves tagjából 2/5 részt a király nevez 
ki, s/6 részt indirekt úton, vagyoni cenzus alapján 
10 évre választanak és a képviselőházból, amely
nek 250 tagját 5 évre választják, ezeknek leg
alább 30 éveseknek kell lenniök. Választó minden 
21-ik életévét betöltött egyiptomi. A hadsereg tag
jainak* nincs sem aktiv, sem passzív választó
joguk. 

Közigazgatási beosztása: 
Kormányzóságok 

és mnd i r i j ék 

pq 

Kairó k o r m . 
A lexand r i a >> 
Damie t t e » 
C a n a l » 
tizuez » 
Beherah mnd . 1 

Dakah l i eh » 
, Gharb ieh » 

"f Ka l iuMeh « 
§ Mennfieh > 
^ I! Sa rk i én D 

Asszuán m u d . 
Béni Sznef » 
Fa jnm » 
Girgeh » 
Gizeh j 
Keneh » 
Minieh2 » 
Sints » 
Vándorló bedu inok 

Összesen 

Ter . 
(km>) 

108 
49 
2S 

8 
7 

4,472 
3,604 
0.583 

927 
1,569 
3,424 

435 
1,059 
1,733 
1,492 
1,031 
1,953 
1,686 
1,989 

31.140 

Lak . 
(1917) 

790,939 
444,617 

30,984 
91,090 
30,996 

892,246 
986,643 

1.659,313 
528,581 

1.072,636 
955,497 

253,340 
452,893 
507,617 
863,234 
524.352 
840,317 
763,922 
981,197 

32,666 

12.750,918 

1 Siva oázissa l . — 3 B e h a r i e oázissal . — 
Dachel oáz i sokka l . 

Cha rgeh és 

Története. E. történetében az 1911-iki ma
rokkói válság sorsdöntő eseménynek bizonyult, 
mert Anglia, látva azt, hogy Gromer és Oorst 
főkonzulok békés kormányai ellenére is meg
erősödött az arab nemzeti mozgalom, a marokkói 
francia előnyomulás hírére maga is erélyesebb 
rendszabályokhoz nyúlt. Alig, hogy Oorst 1911 
tavaszán meghalt, júl. 14., tehát közvetlenül az 
agadiri eset után, Kitchener lordot állították B. 
élére, aki az 1911—14-iki háborús mozgalmak 
idején, melyek Marokkó, Tripolisz és Törökország 
révén B.-ot közvetlen közelről érintették, B.-ban 
mindenféle nacionalista törekvésnek elejét vette. 
Midőn a világháború kitört, Kitchener lord Anglia 
hadügyminisztere lett, helyét, mint főbiztos. 
Henry Mc Mahon foglalta el, ki a törökbarát és 
Konstantinápolyban tartózkodó Ábbasz Hilmi, 
vagy amint az angolok nevezik, II. Abbasz khedi-
vét az angol kormány megbízásából 1914 dec. 
20. trónfosztottnak nyilvánította, B.-ot brit pro
tektorátus alá helyezte, élére pedig a letett 
II. Abbasz nagybátyját, Husszein Kamelt állí
totta. Husszein Kamel a helytartói khedive cím 
helyett a szultán címet vette fel és szultánként 
követte őt 1917 okt. 14. elkövetkezett halála 
után fivére, Ahmed Fuad is. A háború befeje
zése után azonban B.-ban súlyos nacionalista za
vargások törtek ki, melyek 1918—19. már forra
dalmi jelleget öltöttek. A mozgalom egyik vezető
embere, Zaghlul pasa maga indult el Londonba, 
hogy a panaszokat előterjessze és a brit kor
mányt engedékenységre bírja, útközben azonban 
elfogták és Málta szigetére internálták. Allenby 
lord tábornok az angol helyőrség élén csak ne
hezen tudta elfojtani a Zaghlul pasa fogsága ide
jén kitört forradalmat, melynek leverése után 
azonban maga is reformokat ajánlott. Erre a brit 
kormány Milner lordot küldötte E.-ba, külde
tésének eredménye pedig Zaghlul pasa meghall
gatása let t E. ezek után 1922. angol védelem 
alatt független állam lett, Fuad pedig a ki-
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rályi címet vette fel. 1924 nov. 19. Sir Lee Stack 
szirdar a túlzó nacionalisták merényletének esett 
áldozatul, mire a brit kormány Allenbi/ lord fő
biztos útján ultimátumban követelte az elégtételt, 
melyet E. meg is adott. 1926-ban Lord Lloyd lett 
B. főbiztosa, a választások eredményekép pedig 
a liberálisok kerültek kormányra s miután Zagh-
lul személyesen nem vállalta a kormányalakí
tást, Adly pasa alakított kormányt. V. ö. Blunt, 
Secret history of English oceupation of E. (1923) ; 
Symons, Britain and E. (1925). 

Egyiptomi Szudán, 1. Szudán. (XVII. k.) 
*Egységespárt,L Magyar országgyűlési pártok. 

(XIII. k.) 
*Együttaláírás (aval), a váltói kezességválla

lásnak az a módja, amidőn a kezes nem állít ki 
önálló váltónyilatkozatot, hanem ugyanazt a 
váltónyilatkozatot írja alá, amely a kezességet el 
akarja vállalni. A szoros értelemben vett E. az, 
amikor a második aláírás az eredetileg egy sze
mélytől származó váltónyilatkozathoz később 
járul. A magyar váltótörvénynek az E.-ról nincs 
külön rendelkezése. 

*Együttkötelezés a. m. egyiittaláírás. (XX. k.) 
Éhed (Ihod), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 

*Éhik Gyula, múzeumi őr, szül. Kolozsvárott 
1891 febr. 4. 1912-ben a Földtani Intézet gyakor
noka lett, majd 3 évig tanár a lőcsei reáliskolá
ban. 1919-ben a Nemzeti Múzeum szolgálatába 
lépett, ahol az emlőstar vezetője lett. 1927-ben 
egyetemi magántarárrá habilitálták a közgazd. 
fakultáson. Művei közül legjelentősebbek: The 
glacial theories in the light of biological investi-
gation (Ann. Mus. Nat. Hung. XVIII.); A magyar
országi emlősök és azok külső rovarélősködői
nek fiatározó táblái (Budapest 1924). 

*Ehmcke, Fritz Helmut, német grafikus és 
iparművész, szül. Hohensalzában 1878 okt. 16. 
A német nyomdaipar egyik reformátora újszerű 
betümintáival és kötési tervezeteivel. 

•Ehrbar, Friedrich, zongoragyáros, szül. Hil-
desheimben 1827 ápr. 26., megh. Hart nevű 
birtokán 1905 febr. 23. 1848-ban Bécsbe ment, 
ahol munkásnak állt be Eduárd Seuffert zon
goragyárába. Itt fokozatosan emelkedve, üzlet
vezető lett és 1857. átvette a gyárat. Zongorái 
csakhamar híressé váltak és több első dijat nyer
tek (München 1854, London 1862, Paris 1867, 
Becs 1873 stb.). 1877-ben E. külön hangverseny
termet építtetett. Halála után a cég főnöke ha
sonnevű fia lett (szül. 1873., megh. Bécsben 1921 
febr. 1.), aki mint zongoraművész is szerepelt. 

Ehrenberg, 1. Kari, német festő, megh. Drez
dában 1914 máj. 14. 

2. JE., Richárd, német nemzetgazdasági író, 
megh. Rostockban 1921 dec. 17. 

Ehreníeld-kódex (1. VI. köt.), a magyar nem
zetgyűlés 1925. Jókai születésének századik év
fordulója alkalmából 1000 angol fontért meg
vásárolta az Ehrenfeld családtól és a Nemzeti 
Múzeum Széchenyi-könyvtárában helyezte el. 

•Ehreniels, Ghristian, báró, német filozófus, 
szül. Rodaunban (Alsó-Ausztria) 1859 jún. 20., 
egyetemi tanár lett 1896. Prágában. Művei: 
System der Werttheorie (1897—98,2 köt.); Grund-
begriffe der Ethik (1907); Sexualethik(1907). írt 

több színmüvet is, mint Melusine, Hildegard, Der 
Kampf des Prometheus. 
*Ehrenreich, Paul, német etnológus, szül. Ber

linben 1855 dec. 27., megh. u. o. 1914 ápr. 14. 
Bejárta Braziliát, valamint Egyiptomot, Indiát, 
Kelet-Ázsiát, főképen a mithoszok tanulmányo
zása végett. Főleg a Xinghu-indiánok és a boto-
kudok ismertetésével vált ki. Nagyobb müvei: 
Beitráge zur Völkerkunde Brasiliens (1891); 
Anthropologische Studien über die Urbevohner 
Brasiliens (1897); Mythen und Legenden der süd-
amerikanischen Urvölker (1905); Allgemeine 
Mythologie (1910). 

•Ehrenstein, Albert, német költő, szül. Bécs
ben 1886 dec. 23. A következetes expresszioniz
mus képviselője. Lírája lényegében «sznblimált 
erotika» s valójában csak három problémát is
mer : a szerelmet, a magányt és a halált. Költe
ménykötetei : Die weisse Zeit (1914); Der Mensch 
schreit (1916); Die rote Zeit (1917); Die Ge-
dichte (1920); Wien (1921); Hersbt (1923). Szenve
délyes ellensége a háborúnak. Hasonló probléma
körben járnak meséi, elbeszélései: Tubutsch. 
(1911); Nicht da, nicht dórt (1916, új kiad. Zauber-
marchen, 1919); Selbstmord eines Katers (1913, 
új kiad. Bericht aus einem Tollhaus 1919); Ritter 
des Todes (Die Erzáhlungen, 1925). Essayi: Den 
ermordeten Brüdern (1919); Kari Kraus (1920); 
Menschen und Affen (1925). Egyéb müvei: Dem 
ewigen Olymp (1919); Briefe an Gott (1921). 
Kitűnőek fordításai: Schi-King; Pe-lo-tnien 
(1923); Po-Chü-i(1924); Das gélbe Lied (1925). 

*Ehrensvard, Albert, gróf, svéd államférfi, 
szül. Gotenburgban 1867 máj. 9. 1906. diplomata 
volt, 1911—14. svéd külügyminiszter. A világ
háború után svéd követ Bernben, majd Parisban. 
Entente-barát politikát követett. 

Ehrentraut, Július, német festő, megh. Ber
linben 1923 márc. 25. 

*Ehrhardt, Hermann, német tengerésztiszt, 
szül. Diersburgban 1881 nov. 29. A világháború
ban torpedóflottillát vezetett a Keleti-tengeren, 
résztvett a skagerraki tengeri csatában, 1917. 
az Ösel elleni hadműveletet vezette. 1919-ben 
E.-brigád néven önkéntes csapatot szervezett, 
amellyel a birodalom több helyén leverte a kom
munistákat, de mivel résztvett a Kapp-pucsban, 
elfogatási parancsot adtak ki ellene, mire Mün
chenbe menekült s ott titkos szervezetet alapí
tott. 1922-ben elfogták, de 1923 júl. 13. kiszaba
dították a lipcsei vizsgálati fogságból. 

Ehrle, Franz, a Jézus-társaság tagja, német 
egyháztörténész, 1922. bíbornok lett. A Magyar 
Tud. Akadémia 1913. külső tagjai sorába válasz
totta. Nyolcvanadik születésenapja alkalmából 
tisztelői öt kötetes tudományos munkát adtak ki: 
Miscellanea Francisco E. (1925). Újabb munkája: 
Specimina codicum latinorum Vaticanorum (1912). 

*Ehrler, Hans Heinrich, német író, szül. Mer-
gentheimben 1872 júl. 7. Regényeiben: Briefe 
vom Land (1911); Die Reise ins Banhaus (1913); 
Briefe aus meinem Kloster (1922) és novellái
ban; Der Hof des Patricierhauses (1916); Eli-
sabettes Opferung (1924) igazi délnémet hangu
latok nyilatkoznak meg. Lírája a népdalokiang-
ján szól: Lieder an ein Mádchen (1912); Frühlings-



Ehrlich — 183 — Éjjeli munka 

liednr (1913); Die Liebe leidet kémen Tod (1915); 
Gedichte (1920). Kiadott két antológiát: Wenn 
allé Brünnlein fliessen (Deutsche Liebeslieder, 
1918) és Das neue schwábische Liederbnch (H. 
Missenharterrel, 2 köt , 1918—20). 

Ehrlich, Paul, német orvostanár, megh. Hom-
bnrgban 1915 aug. 19. Magyarul megjelent mun
kája (Hátával): A spirillumos betegségek vegyi 
úton valókisérletesgyógyítása(ford. Marsclialkó 
Tamás, 1910). V. ö. P. B., Eine Darstellung seines 
wissenschaftlichen Wirkens. Pestsehrift (1914). 

Eibar, város Spanyolország Guipuzcoa tarto
mányában, (1920) 11,888 lauí. 
*Eichhorn, Hermann von, porosz hadvezér, 

szül. Boroszlóban 1848 febr. 13., meggyilkolták 
Kievben 1918 júl. 30. A világháborúban mint 
vezérezredes a 10. német hadsereget vezette, 
1917 dec. 18. tábornagy lett, majd a kievi had
seregcsoport főparancsnoka; bolsevista össze
esküvők ölték meg. 
*Eichler, Reinhold Max, német festő, szül. 

Mutzschenban (Szászország) 1872 márc. 4. Több 
nagy képet festett, jórészt dekoratív stílusban, 
falképeket ós illusztrációkat; egyik vezére a 
müncheni Die Scholle művészegyesületnek. 

Eickel, porosz község Vesztfáliában, (1919) 
34,189 lak. 

Eidsvold, község Norvégiában, (1920; 10,428 lak. 
Eiffel, Alexandre Gustave, francia mérnök, 

az Eiffel-torony építője, megh. Parisban 1923 
dec. 28. 

Eüenburg, porosz város a szász tartomány
án, (1925) 18,200 lak. 
Éilendorf, porosz község az aacheni kerület

ben, (i9i9) 10,916 lak. 
*Einarsson, Indridi, izlandi költő, szül. 1851. 
s izlandi népóletből merített drámái ós elbeszé-

ései tették népszerűvé. Főbb művei: Hellismen-
air (hegyi lakók), Dansinni Hruna (1921). Több 

aűvét németre fordították. 
Einem, Kari von, porosz tábornok, a világ

borúban 1914. győzelmesen vezette hadsere-
ét Belgiumon á t ; a ehampagnei téli ütközetben, 

1915 februárban, mint a 3. hadsereg főparancs
noka, hatszoros francia erő ellen tartotta magát 

1917—18. minden áttörési kísérletet vissza
vert. 
•Einstein, 1. Albert, német fizikus, szül. Ulmban 

1879 máj. 14. Svájcban nevelkedett és a zürichi 
yetemen tanult. 1909-ben u. o. rendkívüli tanár 

1912. rendes tanár lett, de már 1913. meghívták 
Berlinbe a Kaiser Wilhelm fizikai intézet igaz
gatójának és a porosz akadémia tagjául válasz-
otta, miáltal az egyetem tiszteletbeli tanára lett. 

1921-ben az angol Royal Society ós számos más 
földi akadémia tagjának választotta, u. a. 

vben a Nobel-díjjal tüntették ki. Nevét főleg a 
elativitás elméletévei (1. Relativitás, XVI. köt.) 
apcsolatban tette világhírűvé már 1905-től 
ezdve. A háború után előadásokat tartott a 

si, tokiói, ley deni és jeruzsálemi egyetemeken. 
E. a nemzetközi politikában is szerepel, mint az 
Emberi Jogok Ligája német osztályának vezetője 
' i mint a cionizmus híve. Szakmunkáit 1. Réla-
'ivitás, XVI. köt. Ezenkívül a nagyközönség szá
nára a következőket írta: Die Grundlage der 

allgemeinen Relativitátstheorie (1916—20); Über 
die spezielle u. die allgemeine Relativitátstheorie 
(19 20); Áther u. Relativitátstheorie (1920). 
*2. É., Alfréd, német zenetörténeti író, szül. 

Münchenben 1880 dec. 30. Különösen a XVI. ós 
XVII. sz.-beli világi zene történetét kutatta. Pőbb 
művei: Gesehichte der Musik (2. kiad. 1920); 
Beispielsammlung zur álteren Musikgeschichte 
(3. kiad. 1926). 1918-tól szerkeszti a Zeitschrift 
für Musikwissenschaft e. folyóiratot. 

•Einthoven, Willem, németalföldi orvos, szül. 
Samarangon (Jáva-sziget) 1860 máj. 22. A leydeni 
egyetemen a fiziológia tanára 1886 óta. Tudomá
nyos müvei és munkái főleg a szívműködés vizs
gálatára vonatkoznak. Az elektro-kardiogramm 
mechanizmusának találmányáért 1924. az orvosi 
Nobel-dijat nyerte el. 

Eisele, Fridolin, német jogtudós, megh. Frei-
burgban 1920 febr. 

Eisenach, előbb Szász-Weimar nagyherceg
séghez, 1920-tól Thüringia szabadállamhoz tar
tozó város, (1925) 43,869 lak. 

Eisenstadt = Kismarton. 
Eisleben, porosz város a szász tartományban, 

(1925) 23,574 lak. 
Eisler Mátyás, kolozsvári főrabbi, 1921. az 

erdóly-banáti rabbiegyesület elnöke, 1922. az er-
dély-bánáti orsz. izr. iroda ügyvezető elnöke lett. 

Eisler, Rudolf, német ülozófiai író, megh. 
Bécsben 1926 dec. 14. Ujabb művei: Philosophen-
lexikon (1912); Handwörterbuch der Philosophie 
(1913, 2. kiad. 1923); Der Zweck (1924). Szer
kesztette a Philosophisch-sociologische Btiche-
rei-t. 

*Eisner, Kürt, szocialista író, szül. Berlinben 
1867 máj. 14., megh. Münchenben 1919 febr. 21. 
A világháború alatt a pártok kibékítése mellett 
irt, de azután a független szocialistákhoz csatla
kozott s része volt a felkelések szervezésében, 
Münchenben pedig a forradalom élére állt. 1918 
nov. 8. bajor miniszterelnök lett, hajlott a kom
munistákhoz és Bajorországot a franciákkal való 
külön békekötésbe akarta belevinni. Arco-Valley 
gróf agyonlőtte. Cikkei egybegyűjtve megjelen
tek halála után: Gesammelta Schriften (1919, 
2 köt.). 

Eitel Frigyes, porosz herceg, II. Vilmos csá
szár második fia (1. VI. köt.), 1912. zászlóalj
parancsnok lett, a világháborúban mint az 1. 
gárdahadosztály parancsnoka vett részt; 1917. 
az 1. pomerániai tüzérezred főnökének, 1918. a 
császár vagyonjog-képviselőjének nevezték ki. 
A köztársasági kormány engedélyéve 1 Potsdam
ban telepedett le. 

*Eitner, Ernst, német festő, szül. Hamburg
ban 1867 aug. 30. Derült, színes tájképein kívül 
sok színes litográfiát és japánias fametszetet is 
készített. 

•Eitz, Kari, zenetörténetbúvár, szül. Wehr-
stedtben, Halberstadt mellett, 1848 jún. 25., megh. 
Eislebenben 1924 ápr. 18. Előbb néptanító volt, 
majd egyetemi tanár; a kiéli egyetem 1922. tiszt, 
doktori oklevéllel tüntette ki. 

Éjjeli munka (1. VI. köt.). Az 1923. XVI. t.-c. 
feljogosítja a kereskedelemügyi minisztert, hogy 
egyes iparágakra nézve a munkának éjjel — 
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esti 8 órától reggeli 6 óráig terjedő időben — 
való elvégzését rendeletileg eltilthassa. Nem vo
natkozik ez a felhatalmazás olyan iparágakra, 
amelyekben az E.-t az üzem természete vagy 
valamely általános jelentőségű gazdasági érdek 
vao-y más közérdek szükségessé teszi; a tilalom 
továbbá nem terjedhet ki oly munkálatokra, 
amelyek kivételes vagy időnként visszatérő köz
szükséglet kielégítésére irányulnak, vagy pedig 
erőhatalom következményeinek megszüntetésére 
vagy valamely fenyegető veszély elhárítására 
szolgálnak, végre amelyek nyersanyagoknak, 
egész- vagy félgyártmányoknak romlástól való 
megóvása végett elkerülhetetlenül szükségesek. 
Az e felhatalmazás alapján kibocsátott rendele
tek az egyes iparágakon belül a versenyviszo
nyok egyenlőségét nem érinthetik és kiadásuk 
előtt a kereskedelmi és iparkamarákat, továbbá 
az érdekelt munkaadói és munkavállalói érdek
képviseleteket meg kell hallgatni. É.-szünet van 
eddig megállapítva pl. a sütőiparban (1923. XV. 
t.-c. 3. §.) és a húsiparban (88488/1924. K. M. sz. 
rendelet). 

•Éjjeli viola (növ.), 1. Hesperis. (X. köt.) 
Ekecs (Ekec), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ekei (Ekei), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Ekelund, Vilhelm, svéd író, szül. 1880. Külö
nösen irodalmi tanulmányai jelentősek: Böcker 
oeh vandringar (Könyvek és vándorlások); Veri 
similia. Legjobb kötetei: Melodier i skymning 
(Melódiák a szürkületben); Dityramber i af ton-
glans (Dithyrambusok az est fényében). 

Ekés (Plugova), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Ekholm, Nils, svéd meteorológus, megh. 

Stockholmban 1923 ápr. 6. 
Ekkert László, vegyész (1. VI. köt.) a budapesti 

egyetemi I. számú kémiai intézetben kvantitatív 
meghatározásokkal, úgyszintén szónvegyületek 
minőségi megvizsgálásával foglalkozik. 1914 óta 
magyar és német szaklapokban megjelent dolgo
zatai: Újabb adatok a foszforsav acidimetriás 
meghatározásáról; Antifebrin és fenacetin színes 
reakciója; Néhány fenol és származéka színes 
reakciója; Atropin és morfin újabb reakciója; 
Néhány szó a flzosztigmin színes reakcióiról; 
Pilokarpin új színes reakciója; Tejsav újabb 
színes reakciója; Amilenhidrát újabb színes reak
ciója ; Nitrit és nitrát difenilaminos reakciójáról; 
Salétromossav és salétromsav újabb színes reak
ciója ; Borkősav újabb színes reakciója; Alkaloi
dák ós furfurol reakciójáról; Antipirin, amido-
pirinéspiramidon reakcióiról; Veronai-, proponal-
és luminalról (2 közi.); Morfin és néhány szár
mazékának egyik színes reakciója. 1913-ban je
lent meg Gyógyszerészi chemia című könyve, 
amelyet Máhrer Idával együtt írt. 
•Tr.fc-nria.Ti, Kari, finn zongoraművész, szül. Abo-

ban 1869 dec. 18. Berlinben tanult, 1907. a hel-
singforsi konzervatórium igazgatója lett. Átdol
gozott finn és svéd népdalokat, irt zongoraiskolát. 
Neje, Morduch Ida (szül. Helsingf orsban 1875 ápr. 
22.), kedvelt hangversenyónekesnő. 

Ekuador, délamerikai köztársaság, 1. Ecuador. 
(VI. és XX. k.) 

Ekwall. Enut, svéd festő, megh. Jönköpingben 
1912 ápr. 16. 

Elállás (1. VI. köt.). A polgári perben a fel peres 
az alperes perbeboosátkozása előtt elállhat a ke
resetétől, az alperes perbebocsátkozása után pedig, 
de csak az alperes beleegyezésével, elállhat a 
pertől. Az elállásnak az a következménye, hogy 
a keresetlevél benyújtásának és a perindításnak 
a perrendtartásban megszabott hatályai elenyész
nek, magánjogi hatályai azonban bizonyos fel
tételek mellett fennmaradnak (1911. I. t.-c. 186. 
és 187. §.) Az elállás perjogi cselekmény, amely 
nem szünteti meg magát a jogot, ehhez jog
lemondás szükséges, amely magánjogi rendel
kezés. 

Elba, olasz sziget a Földközi-tengeren, d9si) 
27,795 lak. 

Elbasszan, város, most Albániához tartozik, 
Í1923) 10,408 lak. A világháborúban 1916 febr. 12. 
a bolgárok megszállották, 1918 okt. 8. francia
szerb csapatok visszavették. 

Elberfeld, porosz város a Rajna-tartomány
ban, (1925) 164,374 lak. 

*Elbert, Johannes, német geográfus, szül. 
Koppenbrüggeben (Hameln mellett) 1878 jan. 15., 
megh. Granadában 1915okt.l3.BejártaaSzunda-
szigeteket, Kamerunt; a világháború alatt Spa
nyolországba került s ott internálták. Álomkórban 
halt meg. Müvei: Die Entwieklung des Boden-
reliefs von Vorpommern und Rügen (1903—1906); 
Die Sundaexpedition des Vereins für Geosraphie 
zu Frankfurt (1911—1912). 

Elbeuí, város Franciaország Seine-Inférieure 
départementjában, (1921) 18,672 lak. 

Elbing, város Kelet-Poroszországban, (1926) 
68,134 lak. 

*Elbogen, Ismar, zsidó teológus, szül. Schild-
bergben (Posen) 1874 szept. 1. Berlinben 1919. a 
zsidó tudományok főiskolájának tanára lett. Mü
vei : Geschichte der Juden seit dem Untergang des 
jüdischen Staats (1919); Der jüdische Gottesdienüt 
in seiner geschichtlichen Entwieklung (2. kiad. 
1924). 

Elche. város Spanyolország Alicante tarto
mányában, (1920) 33,167 lak. 

*E1 Correi, írói neve Thomass Ella német író
nőnek, szül. Erfurtban 1877 ápr. 21. A világháború 
kitöréséig állandóan Olaszországban élt, elbeszé
lései főképen az olasz nép és társadalom körében 
játszanak. Önállóan megjelent müvei: Daszweite 
Lében (1902); Das Tal des Traumes (1907); Das 
Haus Moletti-Haupt (1919); Die aus der Braut-
gasse (1921). 

•Elder, Marc, francia író, igazi nevén Marcél 
Tendron, szül. 1884. Le penple de la mer c. re
génye 1913. Goncourt-dijat nyert. Egyéb ismert 
regényei: La vie apostolique de Vincent Vinge-
ame; Thérése ou la bonne éducation; Le sang des 
dieux. 

Eldorádó, város Arkansas északamerikai ál
lamban, (1920) 10,995 lak. 

Elecske (Alaksince), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs -Szl.) 

Elefánt Olga, 1. Paijr Hugóné (XV. köt.). 
Elefántcsont-part, francia gyarmat, Francia-

Nyugat-Afrika része, a guineai öböl partján (1. 
VI. köt.), ter. 315,000 km', (1923) 1.301,832 lak. 
Fővárosa: Bingennlle-



Elek — 185 — E l e k t r o m o s á r a m á t a l a k í t ó k 

Elek, nagyk. Csanád. Árad és Torontál közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 7640 lak. 

Elek, 1. Artúr, író, 1915—1919-ig az Orsz. 
Magy. Iparművészeti Iskolán a művelődéstörténet 
rendkívüli tanára volt. Ujabb művei: Nagy 
Balogh János élete és művészete (B udapest 1922); 
Károm művésznem
zedék (1925). Több 
művet fordított olasz
ból, Edmondo de Ami-
cistól, Arturo Gráftól, 
Giosué Carduecitól. 

2. E. Pál (malom
szegi), bankár, megh. 
Badenban 1914 ápr. 
15-én. 

Elekes (Alecus), 
só-Fehér vmegye. 

R.) 
•Elekes György, 

költő, szül. Kézdi-
vásárhelyen 1894. 
Jogot végzett; 5 esz
tendeig volt hadi
fogoly Szibíriában. 
Kötetei: Szibériában 
pergő homokszemek 
zenéje{l92l); Szürke 
csendben[1922);Hoff-
mann három meséje (1922) Bábszínház (1923); 
Mindegy (1924). 
•Elektromos áramátalakítók(l. Transzformá

tor, XVIII. köt). Rendesen váltakozó áramnak egy
irányúvá tételére szolgálnak. Ritkább a fordított 
eset. Az E. több csoportba sorozhatok, aszerint, 
hogy az átalakítás: 1. elektromos indukció útján 
valamely gép armatúrájában történik, 2. elektroli
tikus úton, 3. gázokban való elektromos kisülés, 
4egyszerükommutátorszerkezet segélyével megy 
végbe. 

A mótorgenerátort elektromotorral meghajtott 
generátor alkotja. Az átalakítandó áram szolgál a 
motor meghajtására. E rendszer előnye, hogy az 
egyenáramú oldal feszültsége független a válta
kozó áramétól, a nyert feszültség értéke jól szabá-

átalakítót mutat. 1T, K,' kefék és csúsztató-
gyűrűk segélyével vezetjük az A armatúrába 
a váltakozó áramot, míg a másik oldalon (c) 
kollektorról K, 7ÍT,' kefék segélyével az egyen
áramot nyerjük. A gép jf mágnestekercsét az 
egyenáramú oldalról shunt-dinamóhoz hasonlóan 

lyozható, viszont hátránya, hogy két gépet kell a 
kivánt maximális teljesítményre méretezni és a 
gépcsoport hatásfoka a két gép hatásfokainak 
szorzata lévén, kisebb mint az előbbi két géptípusé. 

Az egy armaturás átalakító(converter, 1. ábra) 
ugyanazon armatúrából a váltakozó és egyirányú 
áram kivételét teszi lehetővé. Az ábra egyfázisú 

ábra. 

gerjesztjük. A gép fordulatszáma (n) szinkron-
motorhoz hasonlóan, állandó és a váltakozóáram 
periódusszámától (v), valamint a mágnessarkok 
számától (p) függ. 

120 v 
n = 

P 
A gép az egyenáramú oldalról mint szinkron-

motor indítandó. Előnye a jó hatásfok (nagyobb 
gépeknél 90%-on felül), valamint, hogy csak 
egy gépet kell a kívánt teljesítményre méretezni; 
hátránya, hogy az egyenáramú és váltakozó-
áramú oldal feszültsége függ egymástól. Ha a 

váltakozóáramú kapocsfeszültség effektív értéke 
egyenáramú kapocsfeszültség ~~ 

akkor egyfázisú váltakozóáramnál a = 0'707, 
háromfázisú váltakozóáramnál a = 0-613. 

Ezért, ha nagyfeszültségű váltakozó áramot 
kell egyirányítani, azt előbb a kívánt egyen
áramú feszültségnek megfelelően le kell transz
formálni. 

A Kaszkád-átalakító háromfázisú aszinkron
motornak és konverternek a kombinációja (2. 
ábra). A gép működése a következő: a három
fázisú motor (I.) állórészébe, státorába (St) vezet
jük a hálózat áramát. A forgórészt, rotort (R) pe
dig E indító-ellenállás segélyével indítjuk. A stá-
tor forgómezejénél lassabban forgó rotorban ke
letkező háromfázisú áramot a konverternek a ro
torral közös tengelyen levő armatúrájába (A) 
vezetjük és ennek kollektorjáról (c) egyenáram 
alakjában vehetjük le. Az (A) armatúra ezenkí
vül mint a motor által meghajtott dinamó is 
termel áramot. A két gép közös fordulatszáma 
megfelel egy oly konverterének, melynek pólus
száma e két gép pólusainak összegével egyenlő. 
Az aszinkron-mótor, mint láttuk, a hálózatból 
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felvett energiát részben közvetlenül, elektromos 
áram alakjában adja tovább az áramátalakítónak, 
részben mechanikai munkává alakítja át és közli 
a dinamóként is működő konverterrel. Minél na
gyobb a motor pólusainak száma a konverterhez 
viszonyítva, annál nagyobb a mechanikai úton kö
zölt munka. Ha a motor és konverter pólusszámai 
egyeznek, akkor a két fajta munka egyenlő egy
mással. Minthogy a szinkron-mótor transzformá
torként is működik, külön transzformátor általá
ban nem szükséges. A Kaszkád-átalakító további 
előnye nagy; 1000 Kw körüli, illetve ezt meg
haladó teljesítményeknél ós 42—50, vagy ezen 
felüli periódusszámoknál jelentkezik, midőn az 
egyszerű egyarmaturás átalakítót oly nagy pólus
számmal kellene készíteni, ami kiviteli nehézsé
geket jelentene. A K.-átalakítónál ezzel szemben 
a pólusszám megoszlik a két gép között. Hatás
foka azonban valamivel gyengébb mint a kon
verteré. 

Míg az eddig ismertetett átalakítók többé-ke
vésbé egyenáramnak váltakozó árammá való 
visszaalakítására is alkalmasak, addig az elektro
litikus átalakítók csak váltakozó áramot alaki-

3. ábra. 

tanak át egyenárammá. Számos kivitelük közül 
azok terjedtekellegjobban, melyek az alumínium
nak azt a tulajdonságát használják fel, hogy ha 
felülete H,02-má (alumíniumoxid) alakul át, 
akkor elektródként alkalmazva csak olyan irányú 
áramlást enged meg, mely az elektrolitban feléje 
tart, tehát ha katódkónt szerepel. Az elektrolit 
rendesen kettedszénsavas nátron (Na HCOs) vi
zes oldata, az anód pedig vas. Ily cellát váltakozó 
áramkörbe iktatva, csak az egyik irányú áramot 
engedi át, míg az ellenkező irányú áramlást le
fojtja. A Qraetz-íéle kapcsolás (3. ábra) lehetővé 
teszi, hogy a váltakozóáram mindkét f élhullámát 
egyirányítsuk. Minden esetben pulzáló egyenára
mot nyerünk. 

Elektrolitikus cellák csak kisebb feszültségek 
egyirányitására alkalmasak. Az elektródok meg
felelő alakítása révén (Grisson-cella) maximum
ban kb. 220 Volt váltakozóáramú feszültség egy-
irányítható. Hatásfokuk 50—70% között mozog. 
Az idetartozó készülékek között legfontosabbak 
a higanygőzátalakítók, valamint az izzó kató-
dos CBÖvek. 

A higany gőzátalakító ritkított levegőjű edény, 
melyben az egyik elektród higany, a másik tet
szésszerinti fém, rendesen vas. Működése azon a 

jelenségen alapul, hogy a két elektród között 
sokkal könnyebben létesül elektromos kisülés, 
ha a higany mint katód szerepel, mint ellenkező 
esetben, midőn sok ezer Volt feszültség is csak 
elenyésző áramlást tud létrehozni. Ily átalakítót 
egyfázisú áramra a 4. ábra mutat. A készülék mű
ködése a következő : /transzformátor szekundér-
jónek két végpontja az E egyirányító a, a, anód-
jaihoz van kapcsolva, ezek tehát a váltakozóáram 
egy periódusa alatt egyszer -f-, egyszer — pola
ritásúak. Az a, ós Oj között áramlás normálisan 
nem jön létre, mert a köztük levő gázréteg ellen
állása igen nagy, ellenben kis ellenállást nyújt a 
K katód felé való áramlási irány, mely esetben 
az egyenáramú körön át £-nél záródik az áram
kör. Aszerint, amint félperiódusonként a, vagya, 
lesz pozitív, az áramlás irányát a teljesen avagy 
szakgatottan húzott nyilak mutatják. Ilymódon 
az aram mindkét félperiódusra kihasználható. 

Háromfázisú áramnál 3 elektródot találunk. 
A transzformátor csillagba kapcsolt szekundér-

jenek 0 pontja felel meg a 4. ábra S pont
jának. 

Az egyirányitóban az elektromos kisülést vala
mikép meg kell indítani, addig igen nagy ellen
állást tanúsít bármely irányú áramlással szem
ben. Az indítás vagy úgy történik, hogy rövid 
ideig nagyfeszültségű kisülést hajtunk át rajta, 
vagy segédelektródot alkalmazunk, mely a készü
lék üzembehelyezésekor (gyújtás) a higanykatód
dal pillanatnyilag érintkezésbe jön, majd attól el
távolodik, miáltal kis megszakítási ív keletkezik. 
Mindkét esetben a létrejövő kisülés ionizálja, 
vezetővé teszi az edényben levő gázrészeket, mi
által a főelektródok között az áramlás megindul
hat. B gyújtás önműködőlég ismétlődik, valahány
szor a főáram valamely okból megszakad. A 
feszültségesés az egyirányitóban alig 13—20 Volt 
és a terheléstől csak igen kis mórtékben függ 
Nagyobb terhelésnél csökken. 

Uy egyirányltók kis teljesítményre üvegből, 
nagyobb teljesítménynél fémből készülnek, midőn 
is az elektródokat az edény falától elszigetelten 
kell bevezetni. Az első nagyteljesítményre hasz
nálható fémedényes egyirányitók magyar ember, 
dr. Seháfer Béla rendszere szerint készültek 1911 
körüL 
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Ma már 5000 V-ot egyirányitó, 1500 Kw-ot 

is meghaladó teljesítményű berendezéseket is 
találunk. 

Hatásfokuk annál jobb, minél nagyobb az át
alakítandó feszültség. Az előtét-transzformátor 
hatásfokát is beleszámítva 100 V-nál ez 80%, 
3000 V-nál mintegy 88—89% a hatásfok. Nagy 
előnyük, hogy felügyeletet alig igényelnek. 

Az egyirányítók másik fajánál az ugyancsak 
légritkított edény egyik elektródját külön áram
forrás segélyével izzítjuk. Áramlás csak oly irány-

5. ábra. 

ban létesül, melyre nézve az izzított elektród 
katód gyanánt szerepel. Ily irányítók a rádió
technikában közismertek. 

Az idetartozó szerkezetek nagyfeszültségű, 
kis intenzitású áramok egyirányítására szolgál
nak. Egy kiviteli módot az 5. ábra mutat. Négy, 
egymástól légréssel szigetelt körszegmens (1—4) 
között szigetelő anyagból készült tengelyen (a) 
elhelyezett, egymástól elszigetelt két körszeg-
mens (b, bs) forog. A tengelyt szinkronmótor 
állandó fordulattal hajtja és az a váltakozóáram 
egy periódusa alatt negyed fordulatot tesz. Az 
átalakítandónagyfeszültséget a transzformátor S 
szekundérje szolgáltatja, melynek sarkai 1 és 

,2-höz vannak kapcsolva. A szilárd és forgó szeg
mensek közötti 2-3 mm. légrésen az áram szikra 
formájában halad át. Az ábra jelezte helyzetben 
az áram útja: l-fy-3 és 2-b a-4 A következő fól-
periodusban a mozgó szegmensek a pontozott 
helyzetbe kerülnek, az áram útja: l-b.,-4 ós 
2-b,-3, vagyis a 3. és 4.-hez kapcsolt körben fluk
tuáló egyenáramot kapunk. A szikraközökben ke
letkező többezer V-os feszültségveszteség az oly
kor 100,000 V-ot is jóval meghaladó egyirányí-
tott feszültség mellett elenyésző. Főleg Röntgen
berendezésekkel, szigetelésvizsgálatokkal stb. 
kapcsolatban használatos. 

•Elektromos fűtésű, kazán. Kazánszerkezet, 
melybe a lemeztől elszigetelten elektródok nyúl
nak be; ezek segélyével vezethetjük a vizbe az 
elektromos áramot, mely áramlása közben a vizet 
felhevíti. Váltakozóirányú áram használandó, 
mely a vizet nem bontja el. Az E. csak különle
ges esetekben nyer alkalmazást, mert üzeme álta
lában drágább, mint a tüzeléssel ellátott kazá
noké. Erősen tűzveszélyes, avagy szakaszos, 
aránylag kis gőzfogyasztású üzemekben nyer 
alkalmazást, főleg ott, ahol az elektromos ára
mot olcsó vízi-erőmű szolgáltatja. Olykor elek
tromos mozdonyon találjuk, mikor is a vonatfütós-
hez szükséges gőzt szolgáltatja. Az E.-nak érde
kes alkalmazási esetét találjuk a malmöi elek
tromos városi telepen. A város távvezetéken, vízi
erőtelepen nyeri az áramot, a vezeték szakadása 
esetében azonban az állandóan készenlétben tar
tott városi gőzerőmű veszi át az áramszolgálta
tást. Azon idő alatt, míg a telep kazánjai átfűt-
hetők, az üzemhez szükségelt gőzt állandóan 
töltve tartott Ruths-féle gőztároló szolgáltatja, 
melynek hőveszteségeit viszont E. fedezi. 

•Elektromos gáztisztítás. Gázokban lebegve 
lévő szilárd vagy cseppfolyós részecskéknek a 
gázból való eltávolítására szolgál. Gyakorlati 
jelentőséget 1908 óta nyert, az amerikai Cot-
rell-, majd később a német Oski-eljárás beveze
tése által. Az E. lényege, hogy a tisztítandó 
gázt ú. n. ionizációs kamrában nagyfeszültségű 
(20,000—70,000 Volt) egyenáramú áramforrás
hoz kapcsolt elektródok között vezetjük, mire a 
lebegő részecskék az ionizált gázból kicsapódnak. 
Az alkalmazandó feszültség nagysága a gáz 
minőségétől, hőfokától, valamint az elérni szán
dékolt tisztítás mértékétől függ. Pontos a gáz 
áramlási sebességének helyes megválasztása. 
Az elektródokhoz folyó áram intenzitása alig 
pár milliampére, ezért a berendezés áramfogyasz
tása kevés. Az E.-t újabban vas- és fémkohók, 
cementgyárak stb. mind kiterjedtebb mértékben 
alkalmazzák, mert a kiválasztott anyagok tete
mes értéket képviselhetnek. Világító-, generátor-
stb. gázakból a szónpor eltávolításán kívül a 
gázban lebegő kátrányszemecskék leválasztására 
is használják, ezenkívül gőzkazántelepek füst
gázai szállóhamujának visszatartására is alkal
mazhatók. 

•Elektromos kazánkő-elhárítás. Célja kazá
nokban, gőzgépek kondenzátoraiban stb. a ka-
zánkőképződés megakadályozása. Egyik faja a 
Cumberland-eljárás, melynél a kazánon gyenge, 
állandóirányú áramot bocsájtunk keresztül oly 
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módon, hogy a kazánvizbe a kazánlemeztől el
szigetelt elektród nyúlik be, melyet az áramfor
rás + sarkával kötünk össze, míg — sarkát a 
kazánlemezhez kapcsoljuk. Az áram áthaladása 
közben a kazánfelületen fejlődő hidrogén a vízből 
kiváló kazánkőnek a lemezhez való odasulését 
megakadályozza, miáltal az iszap formájában 
könnyen eltávolítható. Vigyázni kell az áram irá
nyára, mert ha a kazánlemezt kapcsoljuk a -f-
sarokhoz, ez elektrolitikus marást szenved. A 
berendezés áramfelvétele kb. 002 Ampere pro nia 

futófelület. Függ természetesen a vlz keménysé
gétől ós a kazán terhelésétől. B berendezés kar
bantartása körülményes, azért nem terjedt el. 
Újabban számos, hasonló meggondoláson alapuló 
berendezés ismeretes, melyek jóval kisebb áram
erősséggel dolgoznak (olykor csak néhány sorba
kapcsolt thermo-elemet használnak áramforrás 
gyanánt), működésük azonban nem mindenkor 
eredményes. 

*Elektromos túlfeszültségbiztosítás. Vala
mely vezetékhálózatban keletkező, a normálisnál 

nagyobb feszültségek levezetésére szolgál. A túl
feszültségek keletkezésének számos oka lehet; 
ilyenek: az áramkörben fellépő hirtelen terhelés
változások, légköri kisülések stb. A túlfeszültség 
elleni védekezésnek számos módja van. A fon-
tosabbak: 1. Fojtótekercsek. Kis ellenállású ön
indukciós tekercsek, melyeket a védendő gép elé, 
a vezetékbe sorbakapcsolunk. A normális üzemi 
periódusú árammal szemben kis ellenállásuk van, 
azonban a hálózatról érkező, rendszerint nagy 
rezgésszámú feszültséghullám elé nagy ellenállást 
gördítenek, miáltal az ellaposodik. 2. Földelő 
szikraközök. A vezeték egyes pontjain, kapcsoló
berendezések előtt stb. nyernek alkalmazást. Rég 
ismertebb kivitelük a szerves villámhárító (1. az 
ábrát). Működése a következő: Az <ífe-szel jelölt 
két szarv-alakú elektród köztil az egyik a védendő 

vezetékághoz (v), a másik a földhöz van kapcsolva. 
A kettőjük közötti légrést (szikraközt) a normális 
feszültségkülönbség nem tudja átütni. Túlfeszült
ség esetében azonban szikra keletkezik, mely 
elektromos ívben megy át, melyen keresztül a 
fölös töltés a földbe áramlik. Az ív ellenállása 
kicsi, azért ezt, ha egyszer létrejött, a normális 
vezetékfeszültség is fenn tudná tartani és nagy 
intenzitású áram keletkeznék. Utóbbinak meg
akadályozására szolgál a beiktatott nagy ellen
állás (B). Az ív kialvása önműködőlég, oly
módon történik, hogy egyrészt a felmelegített 
környező levegő, másrészt a benne folyó áram 
elektrodinamikus hatása az ivet a szarvakon fel
felé hajtja, miáltal hossza és így ellenállása nö
vekedik, míg végül a kisülés megszakad. A túl
feszültségnek az az értéke, melynél a berendezés 
«megszólal», a szarvak közötti légrés nagyságá
tól függ. Ennek beállítása a vázolt berendezés
nél csak durván eszközölhető. Pontosabbá tehető 
segédszikraköz alkalmazása által. Ez csúcsalakú 
elektród, melyet ellenállás közbeiktatásával a 
védendő vezetékhez kapcsolunk és melynek a 
földelt szarvtól való távolsága csavarmenettel 
pontosan beállítható. Az első kisülés a segéd
szikrakörben jön létre, vezetővé teszi (ionizálja) 
a szarvak közötti légrést, miáltal a fő ív képző
dését megindítja. Olykor kondenzátor segélyé
vel földeljük a vezetéket (Moscicki). A konden
zátor ú. n. kapacitiv ellenállása -=— (1. Elek-

Ceo 

tromos sűrítő, VI. köt.) annál kisebb, minél na
gyobb az áram rezgésszáma. A nagy rezgésszámú 
túlfeszültséghullámokat tehát könnyen átengedi, 
míg a normális üzemi periódusú árammal szem
ben nagy ellenállása van. A Giles-szelepet több, 
egymásután kapcsolt kondenzátorral kombinált 
szikraköz alkotja, melyeket a túlfeszültség foko
zatosan üt át, hogy az utolsóból a földbe kerül
jön. Jó eredménnyel használhatók az ú. n. víz
sugár földelök. A tiszta víznek nagy elektromos 
ellenállása van, azért a mesterségesen létesített 
vízsugár segélyével a földdel állandóan össze
kötött vezetékből a normális üzemi feszültség 
révén csak gyenge áram jut a földbe, a túlfe
szültség azonban állandó és hathatós levezetést 
talál. 
•Elektronelmélet 1. Radioaktivitás. (XVI. k.) 
Éles (Ostrov), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Élesd (Alesd), Bihar vm., (1920) 2355 lak. (Tr. R.) 
Élesdlok (Lmncsoara), Bihar vm. (Tr. R.) 
Elesdszurdok (Surduc), Bihar vm. (Tr. R.) 
Elesfalu (Jalaksová), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Életbelépés, a jogszabályok alkalmazásra ke
rülésének kezdő időpontja. Rendszerint maga a 
jogszabály állapítja meg, hogy mely időponttól 
kezdve alkalmazandó, azaz mikor lép életbe (ha
tályba). A jogszabály e tekintetben a legkülön
félébb rendelkezéseket tartalmazhatja. Lehet, 
hogy az É. naptárilag meghatározott napra van 
elrendelve; lehet, hogy a jogszabály kihirdetésé
nek napján mindjárt életbe is lép; lehet, hogy a 
jogszabály az É. napjánakmeghatározásátkésőbbi 
jogszabályra bízza stb. Általában nem szokásos 
a jogszabálynak visszamenő hatályt adni, mert 
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ebben az esetben a jogszabály a kihirdetése előtt 
keletkezett viszonyokra is alkalmazandó lenne. 
Amennyiben a jogszabály az É. idejére nem tar
talmaz rendelkezést, e tekintetben a törvényes 
rendelkezések alkalmazandók. A törvény kötelező 
ereje ilyen esetben az 1881. LXVI. t.-c. 4. §-a 
értelmében az Országos Törvénytárban való meg
jelenését követő 15-ik napon kezdődik; a kihágást 
megállapító miniszteri rendelet az 1879. XL. t.-c. 
8. §-a értelmében a kihirdetés napját követő 8-ik 
napon lép életbe; a törvényhatósági szabály
rendeletek az 1886. XXI. t.-c. 11. és 1872. XXXVI. 
t.-c. 6. §-a értelmében a szabályszerű kihirdetés 
után 30 nap múlva hajthatók végre, stb. 
•Eleutheropulos, Abroteles, filozófus, szül. 

Konstantinápolyban 1873 máj. 24. Zürichben 
egyetemi tanár lett 1914. Művei: Einführung in 
eine wissenschaftliche Philosophie (1900); Philo
sophie, allgemeine "Weltanschauung (1911). Fő 
műve : Wirtschaft und Philosophie (1. köt. 1898, 
2. köt. 1901, 3. köt. 1915). 

Elfsborg (Alfsborg), svéd Ián, ter. 12,730 km2, 
(1925) 309,324 lak. 

Elgar, Edward, sir, angol zeneszerző, újabb 
műve több kisebb zeneszerzeményen kívül Fal-
staff, szimfonikus mű (1913). 

Elgin, város Illinois északamerikai államban, 
(1920) 27,454 lak. 

Elgin, Vidor Alexander Bruce, earl of, megh. 
Broomhallban (Pife) 1917 jan. 18. 

Elginshire, grófság Skóciában, 1234 kma, (1924) 
39,300 lak. Fővárosa Elgin, (1*21) 7776 lak. 
*Elgström-Collijn, Anna, svéd írónő, szül. 1884. 

Legismertebb regényei: Gaster och fremlingar 
(Vendégek ós idegenek); Havsboken (Tenger 
könyve); Fattigfolk (Szegény emberek); Mödrar 
(Anyák) stb. 

Elhalasztás (1. VI. kötet). A Pp., amely az 
előbbi peres eljárási szabályokat, ideértve a som
más eljárást is, hatályon kívül helyezte, a tár
gyalás elhalasztásáról szól a már ismertetett ren
delkezéseiben. 

El-Haza, azelőtt török partvidék, most az arab 
Nedzsd szultánsághoz tartozik, kb. 100,000 lak. 

El-Huiuf, El-Haza arab vidék főhelye, 30,000 
lakossal. 
*Eliot, 1. Charles Norton Edgcumbe, angol dip

lomata, szül. 1864. Több követeégen szolgált; 
1899. Szamoa főbiztosa lett, 1900—1904-ig Brit-
Kelet-Afrika kormányzója volt, 1918. Szibíriába 
küldték főbiztosnak, 1919. Tokióbanagykövetnek. 
Művei: Turkey in Europe (1900);The Éast-Afriea 
Protectorate (1905); Letters froin the Far East 
(1907): Hindulsm and Buddhism (1921). 
*2. Fi., Charles Willictm, amerikai kémikus ós 

peaagógus, szül. Bostonban 1834 márc. 20., megh. 
1926 dec. 1869 óta a Harvard-egyetem tanára. 
Főbb munkái: A compendious manuál of quali-
tative chemical analysis (1874); The happy life 
(1903); University administration (1908); The reli-
gion of the future (1909); Twentieth century 
christianity (1910), melyben a dogma és tekin
tély nélküli kereszténység mellett harcol. 
•Elisabethville, gyorsan fejlődő város a Belga-

Kongo Katanga tartományában, kb. 1000 fehér 
és 10,000 benszülött lakossal. 

Elischer Gyula, orvos, 1917. a budapesti egye
tem kötelékében létesített orvoskari Röntgen-
intézet vezetője, 1922. a debreceni egyetem Rönt
gen-tanszékén rendes tanár lett. 

Élisz (Ma), Görögország egyik kerülete 
(nomosz), ter. (Achaiá-va,\ együtt) 5153 km2, a 
két nomosz lakossága (1920) 276,526. Fővárosa: 
Patras. 

Elizabeth, kikötőváros New Jersey észak
amerikai államban, (1920) 95,682 lak. 

Elkan, Sophie, svéd írónő, megh. Gotenburg-
ban 1921 ápr. 21. 

El-Katar (Qatr), brit fenhatóság alatt álló 
arab állam, ter. 22,100 km2, 26,000 lak. 

Elkhart, város Indiana északamerikai állam
ban, (1920) 24,227 lak. 

Elland, város Angolországban, Yorkshireben, 
(1921) 10,552 lak. 

Ellend, kisk. Baranya vm., (1920) 476 lak. 
Ellenforradalom. Oroszországban ismételten 

megkísérelték a bolsevizmus uralmának letöré
sét. Kolcsak (1918/9), Denikin (1919), Judenics 
(1919) stb. törekvései azonban a szükséges anyagi 
erő és egyetértés hiánya és az európai államok 
közömbössége miatt kudarccal végződtek. Utóbbi 
időben az ellenforradalmi propagandát a párisi 
orosz központ irányítja. A Magyarországon kitört 
bolsevizmus letörésére már 1919 áprilisában ma
gyar komité alakult Bécsben, amely memoran
dummal fordult az ententehoz. Máj. 11. Szegeden 
Károlyi Gyula gróf vezetésével ellenforradalmi 
kormány alakult, amely hozzáfogott a nemzeti 
hadsereg szervezéséhez. Jún. 24. Budapesten tört 
ki a Ludovikások részvételével E., de a bolsevis
ták leverték. A román megszállás befejezése 
után a nemzeti hadsereg vonult be Budapestre. 

Ellenirat (1. VI. köt.). Az új polgári perrend
tartás nem ismeri; a szóbeli per rendszerében a 
periratok helyébe az előkészítő iratok lépnek. 

Ellenóvás (Kontraprotest; 1. VI. k.), a váltó
birtokos visszkereseti jogának gyakorlásához az 
óváson felül még szükséges tanúsítás. E.-sal 
kellett tanúsítani azt, hogy a közvetlen előző nem 
fizetett, azoknak a váltótörvényeknek az értel
mében, amelyek a ma már általános ú. n. ugró 
visszkeresettel szemben az ú. n. sorrend szerinti 
visszkeresetet ismerték, mint a régi német váltó
törvény. A mi váltójogunkban is E.-sal kell tanú
sítani a biztonság hiánya miatti visszkeresethez 
azt, hogy a szükségbeli utalványozott az elfoga
dást nem teljesítette. (V. ö. váltótörv. 29. és 56. §.) 

'Ellenőrző bizottságok, a trianoni békeszerző
dés végrehajtásának ellenőrzésére a győztes hatal
mak által kiküldött testületek. A békeszerződés 
140. cikke pl. kötelezi a magyar államot, hogy 
három hónapon belül a magyar törvényeket a 
szerződésben foglalt katonai rendelkezéseknek 
megfelelően módosítsa ós e rendelkezések végre
hajtására szükséges intézkedéseket megtegye. E 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a szer
ződés 133—139. cikkei Szövetségközi E.-at szer
veznek, amelyek működéséről és jogairól az 
5715/1921. M. E. sz. rendelet tájékoztat. Magyar
országnak a békeszerződésből folyó kártérítési 
kötelezettségei tárgyában az ú. n. Jóvátételi Bi
zottság hivatott dönteni (163. cikk); e bizottság 
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az 1924. évi II. számú genfi jegyzőkönyv szerint 
ellenőrző bizottságot küldhet ki, amelynek fel
adata, hogy a jóvátételi tartozások kijátszását 
megakadályozza (VIII. cikk). Ellenőrző bizottság
nak nevezik azt a 33 tagú nemzetgyűlési bizott
ságot is, amelynek a kormány a szanálási törvény
ben nyert felhatalmazás körében tett és egyéb
ként a törvényhozás hatáskörébe tartozó intéz
kedést előzetesen bejelenteni köteles volt. B bi
zottság, a kormánytól tervezett intézkedésre fel
világosítást kérhetett, az ügyet megvizsgálhatta, 
a kormányt a hiányokra figyelmeztethette és 
esetleg a kormány felelősségrevonását is java
solhatta ; a bizottság eljárása és határozata azon
ban a tervezett intézkedés életbeléptetését nem 
akadályozta. Működése 1926 június végével 
megszűnt. 
*Ellenőrzőjegy (állami) a főként külföldi for

galomra szánt árú megjelölésére szolgáló eszköz, 
amelynek magán az árún alkalmazása azt tanú
sítja, hogy az árú előállítása állami ellenőrzés 
alatt történt és az árú minőségileg is megfelel 
azoknak a magasabb kívánalmaknak, amelyeket 
az állam az E. alkalmazásának megengedéséhez 
feltételül szab. E. használatát szabályozza a tej
termékek, főként a vaj tekintetében az 1925. X. 
t.-c. E.-ek tágabb értelemben azok a megjelölések 
is, amelyek bizonyos belföldön forgalomba hozott 
árúk burkolatán az árú után járó adó lerovását 
tanúsítják. 

Ellenvógirat (1. VI. köt.). Az új polgári per
rendtartás nem ismeri, ép úgy, mint az elleniratot 
sem. L. Ellenirat. (VI. ós XX. k.) 

Ellguth, volt porosz falu Sziléziában, (i9i9) 
4740 lak. Lengyelországhoz csatolták. 

Ellice-szigetek, 1. Gilbert- és Ellice-sziqetek. 
(XX. köt.) 

Ellinger Jozefa (Maleczkyné), a m. kir. Opera
ház tagja, megh. 1920 ápr. Í2. 

*Elliot (ejtsd: eijet), Wálter, angol kapitány, 
szül. Lanarkban (Skócia) 1888szept. 19. Egyetemi 
tanulmányait Glasgowban végezte, 1910.Bachelor 
of Science, 1913. B. of Medicin és B. of Surgery 
fokokat nyert. A világháborúban Franciaország
ban harcolt. 1918-ban és 1924. konzervatív kép
viselőnekválasztották, 1923. és 1924. Secretary of 
Health for Scotland (államtitkár) lett. A háború 
után Magyarországon járt és itteni tapasztalatai 
alapján az angol alsóházban 1920. márc. 25-én 
energikusan követelte az igazságtalanul megálla
pított határok kiigazítását. 

Ellis, 1. Henry Havelock, angol pszichológus, 
újabb munkái: Affirmations (1898); Studies in 
psychology of sex (6 köt, 1898—910); The world 
of dreams (1911); Impressions and comments 
(1914—24); The dance of life (1923). V. ö.: J. 
Goldberq, H. E. (1926). 

2. M, Hobinson, angol filológus, megh. Oxford
ban 1913 okt. 9. Kiadta Ovidius Amoresét (1912) 
és a Tristia 2-ik könyvét (1913). 

Ellore, város Brit-India Madras kormányzó
ságában, (i92i) 45,862 lak. 
*ElmbíaA,Sigrid, svéd írónő, szül. 1860., megh. 

1926. Tanulmányt írt a magyar irodalomról és 
lefordította Petőfi Minek nevezzelek c. költemé
nyét. 

Elmira, város New York északamerikai állam
ban, (1920) 45,393 lak. 

*Elmquist, Hugó, svéd szobrász, szül. Karls-
hamnban (Svédország) 1862 okt. 13. A stockholmi 
művészeti akadémia elvégzése után megkapta a 
római dijat. Többnyire történeti képeket festett, 
nevezetes: BJenzi a római fórumon. 

Elmshorn, város Schleswig-Holsteinban, (1925) 
15,391 lak. 

Elnök (1. VL köt.). Ujabban a bírói szervezetek
ben nemcsak a társasbíróságoknak van E.-e, de 
a járásbíróságoknak és a kir ügyészségeknek is. 
(1920. XX. t.-c. 4. §.) 

*Eloesser, Arthur, német író, szül. Berlinben 
1870 márc. 20. Elnöke a német írók védőszövet
ségének; tanulmányokat ós szinészettörténeti 
műveket írt; önállóan megjelentek: Das bürger-
liche Dráma (1898); Aus der grossen Zeit de9 
deutsehen Theaters (1912); Thomas Mann (1925). 

Élőpatak (Valcele), Háromszék vm. (Tr. E.) 
Előpatony (Előpaton), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Előterjesztés (1. VI. köt.). A csődönkívüli kény-

szeregyességi eljárásban az eljáró bíró legfonto
sabb határozatai ellen nem felfolyamodásnak, 
hanem előterjesztésnek van helye a törvényszék 
tanácsához. (1410/1926. M. E. sz. 90. §.) 

El Paso, határváros Texas északamerikai 
államban, (1920) 77.543 lak. 

*Elsa, Kari Ludwig á", szász tábornok, szül. 
Drezdában 1849 szept. '{., megh. u. o. 1922 júl. 20. 
1904-ben a lipcsei 24. hadosztály parancsnoka, 
1908. gyalogsági tábornok, 1910. a 12. hadtest 
parancsnoka lett, amelyet 1914. a világháborúba 
vezényelt. 1916 ápr.-tól az év végéig a lotharin-
giai A hadseregcsoportot vezette, 1917 jan. ren
delkezési állományba helyezték ós 1918. vezér
ezredesi jelleget nyert. 

*Elsásser, Martin, német építész, szül. Tübin-
genben 1884 máj. 28. Württembergben a város
házát, több templomot, stb. épített. 1920-ban a 
kölni iparművészeti iskola igazgatója, 1925. 
M.-Prankfurtban építészeti főigazgató lett. 
*E1 Seybo, san-domingoi tartomány, (1921) 58,408 

lak. Fővárosa: (Santa Cruz del) Seybo (Corptail), 
(192D 16,405 lak. 

Elskamp, Max, belga költő, újabb művei: 
Sous les tentes de l'Exode (1921); Chansons dés-
abusées (1922). 

*Elster, Kristian, norvég író, szül. Dront-
heimben 1881 márc. 17. írt költeményeket, drá
mákat, irodalmi tanulmányokat, továbbá regé
nyeket, nevezetesen : Ilaere (1911); Landeveien 
(1912); Mester (1913); Av skyggernesslegt (1919); 
Gullet og de grinne skover (1921). 

Elszász-Lotharingia (1. VI. köt.) volt német 
tartományt 1919. visszacsatolták Franciaország
hoz. Ter. 14,522 kma. Lakossága (1921) 1.709,749, 
ebből nem francia állampolgár 183,102. A vissza
csatolás után külön közigazgatást szerveztek a 
franciák egy főbiztos vezetése alatt; 1925. ezt a 
főbiztosságot megszüntették. A tartományt 8 
départementra osztották: Bas-Ehin, Haut-Rhtn, 
Moselle. A megszüntetett főbiztosság helyébe a 
három département közigazgatásának főveze-
tésére a francia miniszterelnökségben vezérigaz-
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gatóságot állítottak föl, do ezt csak átmenetinek 
tekintik a tartomány különállásának teljes meg
szüntetéséig. V. ö. Spáhn, E. (1920); Stahlein, 
Geschichte B.'s (1921). 

Eltham, London városrésze, (1921) 14,105 
lakossal. 

*Elton, Olivér, angol irodalomtörténetíró, szül. 
1861. Tanár lett 1900. Liverpoolban. Művei: Sur-
vey of english literatnre 1780—1830 (1912), 
Survey of english literature 1830-1880 (1920). 

Eltz, régi német vár, 1920. nagyrészt leégett, 
de 1924. helyreállították. 

Elvas, portngáliai város, (1920) 11,747 lak. 
*Elvestad, Sven, norvég író, szül. 1884. Érdek

feszítő detektivtörténetei közül számosat ma
gyarra is fordítottak: A rejtelmes kocsi (1917); 
Aki egy várost kirabolt (1919); A tolószék (ford. 
Moly Tamás, 1920); A három szoba (ford. n. a., 
1920); Az ezernevü hölgy (ford. u. a., 1920); A 
lila keztyű (ford. n. a., 1920); A vijjogás (ford. 
n. a., 1920); A pók (ford. u. a., 1920); A hajnali 
vendég (ford. Pajzs Elemér, 1920); A bohóc (ford. 
Moly Tamás, 1921); A kapitány (ford. u. a., 1921); 
Montrose (ford. u. a., 1921); Az ököl (ford. u. a., 
1921); A halálóra (ford. u. a., 1922); A fekete 
csillag (1922). 

•Elvtárs (ném. Genosse), a szocialisták között 
szokásos megszólítás, amelyet a kommunisták a 
proletárdiktatúra alatt egyéb címzések megszün
tetésével általánosan kötelezővé tettek. 

•Elwes, Gervase Gary, angol tenorista, szüL 
Biliingben 1866 nov. 15., véletlen baleset áldozata 
lett a bostoni vasúti állomáson 1921 jan. 12. 
Diplomáciai pályára lépett; Münchenben, Bécsben 
és Brüsszelben működött. 1895-ben végleg a művé
szi pályát választotta és mint oratórium- és dal
énekes nagy sikereket aratott. 

Elwood, város Indiana északamerikai állam
ban, (1921) 10,790 lak. 

Ely, 1. (Isle of E.) sziget, angol grófság, 763 
km2, (1921) 73,778 lak. — 2. E., angol város 
Cambridgeshireben, (1921) 7690 lak. 

Elyria, város Ohio ószakamerikai államban, 
(1920) 22,720 lak. 

Elyüs (Aleus), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Emants, Marcellus, németalföldi író, megh. 

Badenban 1923 okt. 17. 
Emánuel, aostai herceg, 1915—18. az olasz 3. 

hadsereg parancsnoka volt az Isonzó-szakaszon. 
1919 aug. 9. elfoglalta Görzöt, 1917 nov. 1. Zati-
sanánál vereséget szenvedett. 

Emberfő (Ámbriciu), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 
*Embia (állat), 1. Embiidina. (XX. k.) 
*Embi id ina (állat), a Rovarok (Insecta) egyik 

csoportja, melynek tagjai földünk trópusi és sub-
trópusi vidékein élnek. Európa északi és középső 
tájain teljesen hiányzanak. Gyengédtestalkotású, 
kicsiny (5—18-mm. hosszú) rovarok, melyek a 
meleget és a nedvességet kedvelik s ezért főleg 
az óceáni szigeteken és a tengerpartokon hono
sak. Külsejüket tekintve, kissé a fülbemászókra 
emlékeztetnek. Legismertebb fajaik az Embia 
ramburi R. K. és xíOligotoma michaeli M. Lachl, 
melyek Észak-Afrikában honosak és növényi 
anyagokkal táplálkoznak. 

Emden. város Kelet-Prizországban, (1925) 27,087 
lakossal. 

* E m d e n , a világháborúban kalandos útja 
által híressé vált német kis cirkálóhajó. Miillei-
Kari parancsnok vezetésével a világháború első 
hónapjaiban az Indiai óceánon elsülyesztett 34 
angol, 10 francia és 7 japán kereskedelmi hajót, 
továbbá a penangi kikötőben az orosz Zsemcsug 
cirkálót s a francia Masquet torpedórombolót. 
1914 nov. 9. az ausztráliai Sidney cirkáló a Ko-
kosz-szigeteknél elpusztította. A hajólegénység 
egy osztagjának, amely közben partraszállt, 
Mücke kapitány vezetésével az Ayesha hajón 
sikerült Hodeidába s innen Konstantinápolyba 
menekülni. Ugyané néven 1925. új hajót állí
tottak be a német tengerészeibe, amelynek elején 
az 1914. kitüntetésül adott vaskeresztet helyez
ték el. 

*Eniden, Róbert, német fizikus és asztroflzikus, 
szül. St. Gallenban 1862 mára 4. A müncheni 
műegyetemen magántanár. Művei: Gaskugeln 
(1907); Sonnenatmosphare und Binstein-Effekt 
(1922); Bau- und Entwicklung der Sterne (1922). 

Emerson (ejtsd: emersz'n), Ralph Waldo, ameri
kai író, művei közül a VI. köt.-ben említetteken 
kívül a következők jelentek meg magyar fordítás
ban : Szerelem, barátság, a költő (ford. Wildner 
Ödön, 1920); Természet, ember, társadalom (ford. 
u. a., 1921); Művészet (ford. Rózsa Dezső, 1921); 
Az emberiség képviselői (ford. Wildner Ödön, 
1923); Essayk (ford. Bálint Lajos, 1924). 

*Emge, Garl August, német jogbölcsósz, szül. 
Hanauban 1886 ápr. 21. Jogtanár lett 1923. Gies-
senben, 1924. Jenában. Művei: Über das Grund
dogma des rechtsphüosophisehen Relativismus 
(1916); Ideen zur Begründung der Rechtsphilo-
sophie nach logisch entfaltender Methode (1921); 
Grundsatzliches über die Beziehungen von bür-
gerlichen Recht und Steuerrecht (1923); Über 
verschiedene Bedeutungen von Idee (1924); Die 
Soziologie Bertrand Russels (1924); Die Idee des 
Bauhauses, Wirklichkeit und Kunst (1924); Vor-
schule der Rechtsphilosophie (1925). 

Emich Gusztáv, államférfiú, szül. Budapesten. 
Egyetemi tanulmányai végeztével 1888. állami 
szolgálatba lépett a kereskedelemügyi miniszté
riumban, 1911. a kereskedelempolitikai és vám
ügyekre is kiterjedő szakosztály vezetője lett. A 
magyar békedelegáció egyik főmegbizottja volt. 
1919-ben államtitkárnak nevezték ki, 1920. a 
Simonyi - Semadam - kormányban kereskedelem
ügyi miniszter lett, Hódmezővásárhelyen nemzet
gyűlési képviselőnek választották, de még u. e. 
évben Berlinbe nevezték ki Magyarország köve
tének. 1925-ig vezette a követséget és sokat 
tett a magyar tudományos és gazdasági érdekek 
előmozdítására. 

Emilia, Olaszország egyik vidéke, ter. 22,086 
km2, (1921) 3.033,113 lak. 

•Emmen, németalföldi község, (1926) 44,862 lak. 
Emmerich, porosz város a Rajna-tartomány

ban, (1925) 13,929 lak. 
Emmerich, Rudolf, német orvos, megh. Mün

chenben 1914 nov. 17. 
*Emmich, Ottó von, porosz tábornok, szül. 

Mindenben 1848 aug. 4., megh. Hannoverban 1915 
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dec. 22. Mint hadtestparancsnok a világháború 
elején 1914 aug. 7. bevette Lüttich várát, 1915. 
jún. 17—22. az egyesült hadseregek sorában a 
iembergi csatában kiváló részt vett. 

•Emminger, Erich, német államférfi, szül. 
Bichstáttben 1880 jún. 25. Államügyész volt Augs-
burgban, majd bajor képviselő a birodalmi gyűlé
sen ; 192a—24. német birodalmi igazságügy-
miniszter. 

Emmingshaus, Ariced, német nemzetgazdász, 
megh. Gothában 1916 febr. 8. 

Ernőd, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes. vm. (1920) 8152 lak. 

*Emőd Tamás író és hírlapíró, szül. Berek
böszörményben (Bihar vm.) 1888. Középiskolai 
tanulmányait elvégezvén, a nagyváradi jogakadé
mián jogot hallgatott ós a Nagyváradi Napló 
munkatársa volt. Első költeményei Nagyváradon 
jelentek meg a Holnap c. (1907.) antológiában, 
Babits Mihály, Oláh Gábor és mások verseivel 
együtt. Nagyváradról Budapestre költözött és 
mint kabarédal-író lett népszerű. Bgyideig a már 
megszűnt Blaha Lujza-Szinháznak volt az igaz
gatója. Költeményei, kivált néhány háborús 
verse, közvetlen hangjukkal és behízelgő, kedves 
ritmusukkal hamar kedveltté váltak. Munkái: 
Ferenc Jóska ládájából (1917); Dicséret-dicső
ség (versek, 1915, 2 kiad. u. a.); Pesti hegedű 
(versek, 1918); A vándor katona (színmű, Ka
rinthy Frigyessel együtt, Modern Könyvtár). Ope
rettjei közül nagyobb sikert ért a Csipke és 
a Mézeskalács (Király Színház, 1924). 

Empoli, város Olaszország Firenze tartomá
nyában, mint község (1921) 21,623 la'-. 

Emporia, város Kansas északamerikai állam
ban, (1920) 11,273 lak. 

Encarnación, város Paraguay délamerikai köz
társaságban, (1920) 12,500 lak. 

Encs, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 1166 lak. 
Encsencs, nagyk. Szabolcs és üng közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1516 lak. 
Ende, Hans am, német festő, megh. Stettinben 

1918 fúl. 9. a harctéren szerzett sebesülése követ
keztében. 

*Endemann, Friedrich, német jogtanár, E. 
Wilhelm (VI. köt.) fla, szül. Fuldában 1857 máj. 24. 
Berlinben 1888. lett egyetemi tanár, 1892. Königs-
bergben, 1904. Heideíbergben. Munkái: Beitráge 
zur Gesehichte der Lotterie (1882); Zivilrecht-
liche Wirkungder Verbotsgesetze (1887); Rechts-
wirkung der Ablehnung einer Operation (1893); 
Lehrbuch des deutschen bürgerlichen Kechts 
(9. kiad. 1920, 3 köt.). 

•Endokrin-mirigyek, a belső elválasztása, ki
vezető cső nélküli mirigyek gyűjtőneve, melyek 
váladékukat egyenesen a vérbe juttatják. Vála
dékuk hormonokat tartalmaz. Ilyen E. pl. a pajzs
mirigy (thyreoidea), csecsemőmirigy (thymus), 
mellékvese, agyfüggelék (hypophysis), hasnyál
mirigy stb. Az E.-kel szemben a kivezetőcsövel 
ellátott mirigyeket exokrin-mirigyeknek ne
vezzük. 

'Endokrinológia, az a tudományág, mely a 
belső elválasztása mirigyek működését, továbbá 
váladékuknak, az ú. n. hormonoknak élettani 
szerepét kutatja. Az E. a biológiának igen fej

lett és ma már jól megmunkált ága, melynek 
Amerikában önálló tudományos folyóirata is van. 

Endrefalva, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1210 lak. 

Endrei, 1. Ákos, tanár és író, megh. Budapesten 
1918 márc. 28. Újabb munkái: Német balladák 
és románcok (1909); A magyar középiskola vál
sága (1911); Az iskolák demokratizálódása 
(1917). 

*2. Ei. Zalán, író, irodalomtörténész, szül.Vérten 
1870. Főbb művei: A régi magyar költészet re
mekei (Budapest 1903); A magyar költészet re
mekei Kisfaludy Károlytól napjainkig; Mátyás 
király élete és halála; Az angol és magyar nyelv 
szótára; A világ története (5 köt., 1903); Tulipán
kert (dalgyűjtemény, 1906); A magyar irodalom 
története a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig; 
Vörösmarty Mihály összes költői müvei (sajtó 
alá rendezte E., 1907); A névtelen jegyző (szo
morújáték, 1915); Hona királyné (tört. dráma, 
akadémiai jutalmat nyert). 

*Endres, Fritz, bajor szocialista politikus, szül. 
Ebenhausenban 1877 okt. 15. Rézműves volt. A ba
jor képviselőháznak 1912—19. volt tagja, azután 
nemzetgyűlési képviselő, 1919. márc. 19. bajor 
igazságügyminiszter, 1920. márc. 14. bajor bel
ügyminiszter lett. 

Endrevágása (AndrejováJ, Sáros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Endrey Sándor, festő, 1919. Önarckép című 
festménye megkapta a Ráth György-díjat. 

Endrőc, kisk. Somogy vm., (1920) 6i9 lak. 
Endrőd, nagyk. Békés vm., (1920) 13,580 lak. 

•Endrődi, 1. Béla, író, E. Sándor tía, szül. 
Balatonfüreden 1886 júl. 2-3. A budapesti piarista 
gimnázium elvégzése után irogatni és rajzolni 
kezdett; 1914. a Jó Pajtás illusztrátora, 1915. 
A Társaság szerkesztője lett. 1924-ben a Nemzeti 
Újság szerkesztőségébe lépett. A fekete huszár 
című operettjét 1924. adták elő. Önállóan meg
jelent művei: Háborús ábécé(1915); Krampusz
könyv (1920). 

2. E. Sándor, megh. 1920 nov. 7. 1920-ban 
az első nemzetgyűlés összeültével elnöki taná
csosi címmel nyugdíjba ment. Hátralevő rövid 
idejét tervezgetésekkel, költeményeinek rendez
getésével töltötte. A Petőü Társaság, halála heté
ben, egyhangúlag neki Ítélte oda a Petőfi-nagy
díjat, mellyel már csak élete utolsó napjait tehet
ték kedvesebbé. Veszprém városa utcát nevezett 
el emlékére. Költészetét Badics Ferenc mél
tatta megható emlókbeszédben a M. T. Akadémiá
ban, 1921. Újabb munkái: Apályavégén (1917); 
Játszi órák (1920). Teljes életrajza, Badics Fe
renc tollából E. összes művei előtt fog megjelenni. 
V. ö. Badics Ferenc, E. Sándor 1. tag emlékezete 
(Akadémiai emlékbeszéd, 1922); Szabó Richárd, 
E. Sándor (Irodtört. Füz. 6. 1926). 

*Énekös Lőrinc, igric, az Árpádházi királyok 
uralkodásának vége felé élt a Dunántúlon. V. ö. 
Sebestyén Gyula, A magyar honfoglalás mondái 
(I. köt.); u. a., A regösök (M. Nópkölt. Gyűjt. V. 
köt.); beprödi János, A marosszéki énekmondók 
(Erd. Misz. Egyl. I. Vándorgyűl. emlékk., 1906). 

Enese, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 520 lak. 
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Enfield, angol város Middlesex grófságban, 
(1921) 60,738 lak. 

Engadin, svájci völgy, (1920) 14,784 lak. Az 
Albula-vasút megnyitása óta mint turista- és 
üdülőhely erősen föllendült. 

Engel Károly, orvos (1. VI. k.), szül. 1879 jún. 
22.1913-ban magántanári képesítése kiterjesztést 
nyert a belorvosi diagnosztikára. Társírója volt 
a Jendrassik Ernő szerkesztésében megjelent 
Belorvostannak és Belorvosi diagnosztikának. 
Számos szakértekezést írt, többek között ő írta le 
először az 1919-iki csuklási járványt. 

Engel, Georg, németírótól újabban egyfelvoná
sos szinmüciklus jelent meg: Die Heimgekehr-
ten (1918). 
*Engelhardt, Viktor, német kulturpolitikus, 

szül. Bécsben 1891 aug. 4. A berlin-charlotten-
burgi fizikai-technikai állami intézeten 1922. 
kormánytanácsos lett. Művei: Weltbild und Welt-
anschauung vom Altertum bis zur Neuzeit (1921); 
Weltanschauung und Technik (1922); Die deut-
scheJugendbewegungalskulturhistorischesPhae-
nomen (1923); Geschichte der Gteisteskultur (I. r. 
1923); Der Mann in der Jugendbewegung (1924); 
An der Wende des Zeitalters (1925). 

Engelhartszell, felsőausztriai mezőváros, (192S) 
1115 lak., az 1786. megszüntetett cisterci kolos
tort 1925. újra átadták a rendnek s benépesí
tették. 
•Engelmann, Richárd, német szobrász, szül. 

Bayreuthben 1868 dec. 5. Münchenben, Firenzé
ben és Parisban tanult. 1913-ban Weimarban a 
képzőművészeti főiskola tanára lett. Főleg női 
alakos monumentális kútjaival aratott sikert. 

Engels, 1. Friedrich, német szocialista iró, 
újabban magyarul megjelent művei: Az utópikus 
és a tudományos szocializmus (ford. Bokányi 
Dezső, 1917); A kommunizmus alapelvei (ford. 
Garami Ernő, 1918); A kommunista kiáltvány 
(Marxszal, ford. Szabados Sándor, 1918); Ho
gyan alakítaná át Dühring Jenő úr az összes 
tudományokat (ford. Bab Pál, 1921); A család, 
a magántulajdon és az állam keletkezése (ford. 
u. a., 1922). 
*2. E., Bobért, német festő, szül. Solingenben; 

először a müncheni Jugend folyóiratban közölt 
rajzai tették ismertté; arcliaisztikus stílusában 
szereti a régi német motívumokat felhasználni. 
*Engert, Joseph, német vallásfllozófus, szül. 

Ochsenfurtban 1882 jan. 25.Eegensburgban 1923. 
kat. teol. főiskolai tanár lett. Művei: Der materia-
listische Monismus Haeckels (1909); H. S. Reima-
rus als Metaphysiker (1908); Der Deismus des 
H. S. Reimarus (1916); Vom Sinn des deutschen 
Krieges (1916); Zur Psychologie und Paedagogik 
der Erstbeichte und Erstkommunion (1918); Die 
Theorie der Grlaubenwissenschaft bei Thomas von 
Aquin (1922); Psychologie und Pádagogik der 
religiösen Begriffe (1924); Studien zur theolo-
gischen Erkenntnislehre (1925). 

Engler, 1. Adolf, német botanikus, 1914. a 
Magy. Tud. Akadémia külső tagjának választotta. 

2. E-, Kari, német kémikus, megh. Karlsruhe-
ban 1925 febr. 7. 
*Enid, város Oklahoma északamerikai állam

ban, (1920) 16,576 lak. 

*Enking, Ottomar, német író, szül. Kiéiben 
1867 szept. 28. Elbeszéléseiben és regényeiben 
főleg az ószaknémetországi kisvárosi életet raj
zolja sok humorral. Főbb munkái: Familie P. C. 
Behm (reg. 1903, 13. kiad. 1918); Patriarch. 
Mahnke (1905); Wie Truges seine Mutter suchte 
(1908); Kantor Liebe (1910); Mattbias Tedebus 
(1913); Monegund (1916). Kevésbbé sikerültek 
színművei: DasKind(1909); Auferstehung (1920). 

Énlaka (Inlaceni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
*Enlart (ejtsd: aniár), Camüle, archeológus, szül. 

Boulogne-sur-Merben 1862 nov. 22. Fő műve: 
Manuel d'archéologie francaise (1902—04). Egyéb 
munkái: Les origines bourguignonnes de l'archi-
tecture gothique en Italie (1894); Monuments 
religieux de l'architecture romane et de l'archi-
tecture de transition dans la région Picarde (1895); j 
L'art gothique et la renaissance á Chypre (1899); ' 
L'origine anglaise du style flamboyant (1906); 
Catalogue du Musée de Sculpture comparóe 
(1910) stb. 1925-ben az Acadómie des beaux-arts 
tagja lett. 

Enna, August, dán zeneszerző újabb operája: 
Glória Arsena (1917). 

Ennigloh, falu Veszffáliában, (1925) 18,802 lak. 
•Enomoto, Takeaki, vicomte, japáni tenger

nagy és államférfi, szül. 1836., megh. Tokióban 
1909. Hasztalan igyekezett a legyőzött sogun 
maradék seregével és hajóhadával 1868. Jezóban 
köztársaságot alapítani; a győzelmes császári 
kormány 18 71. kegy elmet adott neki, azután híven 
szolgálta a császárt mint követ, majd miniszter. 

Enschede, németalföldi város, (1925) 44,522 lak. 
Ensisheim, község Elszászban, 1918 nov.-től 

ismét Franciaországhoz tartozik. 
E n t e n t e (ejtsd: antant) (1. IX. köt.), a világhá

borúban a központi hatalmakkal szemben álló 
államok szövetsége. Eredetileg, mint E.-cordiále 
(barátságos megegyezés), az a szövetség volt, 
mel3rot a marokkói kérdésben 1904. kötött Anglia 
Franciaországgal. Ezt az E.-ot VII. Edward, Del-
cassé és Izvolszkij hozták létre s 1907. publikál
ták. Ezáltal az 1902 óta Japánnal szövetségben 
levő Anglia az Oroszországgal séövetkezett 
Franciaországgal került szövetségbe. Az E.-nak 
a világháborút megelőző évtizedben már döntő 
súlya volt a világpolitikában s ezt éreztette is a 
Bosznia okkupációja ós a marokkói igények kö
vetkeztében előállott krízisek alkalmával. 1911— 
1912-ben a szárazföldi és tengerészeti hadifel
szerelésre, 1912. a vezérkarok közös együtt
működésére kötöttek az E.-államok megálla
podást, jóllehet Anglia szabad kezet tartott fenn 
magának. A világháborúban az E.-hoz csatla
kozott Belgium, Olaszország, az Egyesült-Államok 
és többmás állam, míg Oroszország 1917. kivált 
belőle. Az E. név helyett ekkor a Szövetségesek 
elnevezést használták. A világháború után kis-E. 
néven Csehország, Románia és a SzHSz. állam 
Benes vezetésével alakított szövetséget, mely 
évenként konferenciát is tartott. 

Entre Eios, Argentína délamerikai köztársa
ság egyik tartománya, ter. 74,571 kms, (192*) 
530,927 lak. 

Entz, 1. Béla, orvos, 1914. a székesfővárosi 
Szt. István kórház boncoló főorvosa, 1916. a bnda-
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pesti egyetem kórbonctani tanszókén rendkívüli, 
1917. az állatorvosi főiskolán rendes tanár lett, 
majd a pozsonyi (pécsi) egyetemre került, ahol 
1921—22. dékán volt. Újabb müvei: Kórbonctani 
technika (ifj. Johan Bélával, 1918); A kórbonc
tan és kórszövettan vezérfonala (Pécs, 1926). 

2. E. Géza (mezőkomáromi), id. (1. VI. köt.), 
zoológus, megh. Budapesten 1919 dec. 4. 1914-ben 
a budapesti egyetemen viselt zoológus- profesz-
•szori tanszékétől megvált és nyugalomba vonult. 
191ö-ben «mezökomáromi» előnévvel magyar 
nemességet kapott. 

3. B. Géza, ifj. (1. VI. köt.), zoológus, 1913. az 
Erzsébet Nőiskola polgári iskolai tanárképző
főiskolán a biológia tanára lőtt. Az 1914—15-iki 
tanévben a budapesti egyetemen az általános 
állattani tanszéket látta el, mint helyettes tanár. 
191G-ban a József-Műegyetemen hidrobiológia 
és haltenyésztés tárgykörből magántanárrá ha
bilitálták. 1920 szept. 1. az utrechti egyetem 
zoológiai intézetének első tanársegédévé, majd 
leonzervátorává választották; utóbbi minőségé
ben működik jelenleg is az utrechti egyetemen. 
Közben 1922-ben a budapesti egyetemre az állat
rendszertan nyilvános rendes tanárává nevezték 
ki, tanszékét azonban az eskütétel után nem 
foglalta el. 1923-ban a Szent István Akadémia 
tagja lett. Újabb müvei: Über die mitotische 
Teilung v. Polytoma uvella (Arch. f. Protisten-
kunde, 1918); Über die mitotische Teilung von 
Oeratium hirundinella (u. o. 1921); Über die 
Bncystierung der Süsswasser-Ceratien (u. o., 
1925); On the Catenation of the Peridineae (Biol. 
Hung., 1,1925); Über die Nahrungszerkleinerung 
im Plasma einer Amoebe (Zool. Anz., 1925); Bei-
tráge zur Kenntniss der Peridineen (Archív f. 
Protistenkunde, 1926). 
*Enver bej, később pasa, török császári gene

ralisszimusz ós hadügyminiszter, szül. Apaná-
ban 1881., megh. Douchenbeben (Bokhara) 1922 
aug. 4.; később többször merültek fel hirek, hogy 
még él. Alacsonyrendü szülőktől származott. A 
hadseregbe lépve, fölebbvalói hamar fölismerték 
képességeit és a vezérkari iskolába küldték. Mint 
őrnagy 1905. Monasztir kerületben tizenkét üt
közetben szétszórta a görög és bolgár felkelőket, 
közben maga is megsebesült. 1906-ban a mace
dóniai török főfelügyelőséghez került, 1908. az 
ifjútörök mozgalomhoz csatlakozó tisztek élén 
innen szította a forradalom kitörését. 1909. ber
lini katonai attasé lett, ahonnan azonban ápr. 
havában Konstantinápoly ba sietett, hogy részt
vegyen az ellenforradalom leverésében. Ezután 
ismét visszatért Berlinbe. 1911-ben ő szervezte 
Tripoliszban az olaszok elleni nópháborút, 1912 
«lején Dernánál súlyosan megsebesült és halál
híre is elterjedt. A balkáni háború folyamán, a 
Kiamil-kabinet lemondatásában és a háború foly
tatásában nagy szerepe volt. Mint vezérkari főnök 
működött a 10. (Gallipoli) hadtestnél és 1913. 
jan. 23. az ifjútörök-puccs vezére volt. 1913 júl. 
22. csellel bevette KirkilisszétésDrinápolyt, ahol 
a főhadiszálláson, szept. 8., az ó- ós újtörök párti 
tisztek között kitört véres összeütközésben meg
sebesült. 1914 jan. hadügyminiszter lett, a világ
háborúban vezérkari főnök, 1915. vice-generalisz-

szimusz, egyszersmind hadosztálytábornok. Fele
ségül vette V. Mehmed szultán lányát. 1915 okt. 
a budapesti egyetem tiszteletbeli államtudományi 
doktora lett. Lelke volt a török hadvezetésnek, 
de szerepelt a harctéren is. Örményországban, 
ahol 1915 jan. átvette a sereg parancsnokságát, 
a Szarikamisz alá, tehát az oroszok hátába irányí
tott 9. és 10. török hadtestet tökéletes romlásba 
vezette az időjárás moBtoha viszonyai következté
ben. Általában nagy terveket kovácsoló és nagyra
vágyó ember volt. Az összeomlás után az entente 
nyomása alatt álló konstantinápolyi kormány 
1919. távollétében haditörvényszókileg in contu-
ínaciam halálraítélté. E. azonban német barátai 
segítségével Oroszországba szökött és előbb Deni-
kint segítette, majd a bolsevistákkal akart szö
vetkezni a nagyhatalmak imperializmusa ellen, 
továbbá azzal az igen merész tervvel foglalkozott, 
hogy a Kaukázusban, Perzsiában, Afganisztánban 
stb. élő mohammedánokat zászlaja alá gyűjtse és 
India ellen vezesse. Állítólag e vakmerő tervének 
esett áldozatul Ázsia belsejében. 

Eny (Ina), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Enyedszentkirály (Scincraiu), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Enyicke (Haniska), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Enying, nagyk. Veszprém vármegyében, (1920) 

4208 lakossal. 
*Eny w á r i Jenő, filozófiai író, szül. Budapesten 

1884 ápr. 19. Egyetemi tanulmányait a budapesti 
és a göttingeni egyetemen végezte. Ezután a 
Fővárosi Könyvtár szolgálatába lépett, amelynek 
aligazgatója lett; 1927. a könyvtárigazgatójá
nak nevezték ki. Főbb müvei: A produktív kép
zelet viszonya a transzcendentális apperceptió-
hoz a tiszta ész kritikájában (1906); Metakriti-
kai jegyzetek a logikai objektivizmus problémá
jához (1909); A Bolzano-féle logika kérdéséhez 
(1910); Adatok az ideatio phaenomenológiájához 
(1911); Husserl tiszta phaenomenológiája és a 
phaenomenológiai módszer (1913); Filozófiai 
szótár (2. kiad. 1923). Tanulmányai magyar és 
német szakfolyóiratokban jelentek meg. Biblio
gráfiai téren is kiterjedt irodalmi működése van. 

Eöttevényi Olivér (1. Nagy 37., XIV. köt.), 
jogi író, eredeti családi nevét (Nagy) 1917. kir. 
engedéllyel E.-re változtatta. 1917-ben udvari 
tanácsos, Krassó-Szörény vmegye főispánja, va
lamint a román-bánsági ós szerb-bánsági vagyon-
közsóg kormánybiztosa lett. A forradalomkor le
mondott és nyugalomba vonult, a forradalmak 
után a Magyar Külügyi Társaság ügyvezető
alelnökóvó választotta. Újabb müvei: Gazda
ságijogismeret (1915): A háború a nemzetközi 
jog megvilágításában (1915); Háború és diplo
mácia (Miskolc, 1916); Ungarns völkerrechtliche 
Tátigkeit 1913—1915 (Breslau, (1916); Ungarns 
gutes Recht (Berlin 1917); Nemzetiségi törvé
nyünk és a kisebbségi szerződések (Pécs 1925) 
A szabadságharc bizalmas aktáiból (Budapest; 
1926). Szerkesztette az Apponyi-emlékkönyvet 
(u. 0. 1926). 

Eötvös, 1. Károly (ráckevei), politikus, ügyvéd 
és író, megh. Budapesten 1916 ápr. 13. Veszprém
ben temették el. 
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2. E. Lóránd báró. fizikus, egyetemi tanár, 
•megh. Budapesten 1919 ápr. 11. 

*Epacme(bioi), az élőlények fajainál és törzsei
nél a felvirágzás szaka, mely az első megjelenés-
tói a virágzás koráig terjed. Az E.-nek az élő
lények egyéni fejlődésében (ontogenia) megfelel 
az ifjúság, a fejlődés szaka (anaplasis). 

Eperjácint (növ.), 1. Muskari. (XIV. k.) 
Eperjes (Presov). r. t. város Sáros vm., (1921) 

17,577 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Eperjesenyicke (Hanska pri Presove), Sáros 

•vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Eperjeske, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

•egyes, vm., (1920) 1163 lak. 
Epernay, város Franciaországban, Marne dé-

•partementban, (1921) 21,801 lak. 
Épinal, Vosges francia dópartement fővárosa, 

-(1921) 28,352 lak. 
*Epimjs (áiiat), a házi patkány (E. rattus L.), 

az egyiptomi patkány (E. rattus alexandrinus 
•Geoffr.) és a vándor patkány (E. norvegicus Erxl.) 
jna használatos, újabb tudományos génusz-neve. 

Epirusz, Görögország egyik vidéke, 1913. a 
balkáni háborúban a görögök elfoglalták, 1917. 
rovarán olaszok szállták meg ideiglenesen; a béke
kötéskor ÉNy.-i részének kivételével, amelyet az 
<jnálló Albániához csatoltak, Görögország bir
tokába jutott. 

Episcopia Bihor — Biharpüspöki. 
•Epis tas is (bíoi,) a. m. megállás egy ala

csonyabb fejlődési fokon. Ha két, egymáshoz 
közel rokon faj egyike valamely jellemvonását 
tekintve, törzsfejlődésileg alacsonyabb (régibb) 
•fokon megmaradt, ellenben a másik továbbfejlő-
•dött, E.-ról szokás beszólni. — B.-nak mondják az 
örökléstanban azt a jelenséget, amidőn egy gén-
:pár egyik tagja a másikát elfedi. Pl. ha a szint 
•a megtermékenyített petesejtben anyai oldalról 
fekete, apai oldalról vörös szint létesítő gén ha
tározza meg, akkor a fekete elfedi a vöröst. 
Ilyenkor az elfedő gént epistatikus-nekk nevezzük 
az elfedett-te], a hypostatikus-sál szemben. 

Epöl, kisk. Komárom és Esztergom közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 719 lak. 
*Epp, 1. Rudolf, német festő, szül. Bberbachban 

<Baden) 1834 jún. 30., megh. Münchenben 1910 
aug. 8. Finom szinezósű táj- és genreképeket 
festett; képei a kölni, karlsruhei, manhheimi 
muzeumokban vannak. 
*2. E., Franz, lovag, bajor tiszt, szül. München

ben 1868 okt. 16. A világháborúban ezredes volt, 
1919. ö szervezte a müncheni kommunista kor
mány elleni harcot, amely a kommunisták leve
résével végződött. Azután 1923 októberig a biro
dalmi hadseregben szolgált. 

Epres (Jahodniky), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Epsom, város Angolországban, Surrey gróf

ságban, (1921) 18,804 lak. 
*Epstein László, elmeorvos, szül. 1865.,megh. 

1923 szept. 17. Az állami elmegyógyintézet igaz
gatója volt, 1915. a budapesti egyetem a gyakor
lati elmekórtan c. tárgykörből magántanárrá 
habilitálta. Műve: Személyes szabadság és elme-
gyógyintézeti elhelyezés (1917). 

*Epstein, Jacob, angol szobrász, orosz-lengyel 
•Miliőktől szül. New Yorkban 1880 nov. 10. Paris

ban tanult ós 1904. Londonban telepedett le. 
1907-ben tűnt fel a British Medical Assocation 
új palotáit díszítő 18 alakjával. 1909-ben ter
vezte Wilde Oszkár síremlékét a Pere Lachaise-
ben. Több templomot díszített alakjaival és számos 
portrét mintázott. Ismertebb szobrai: Lord Pisher; 
Manlborough hercegné; Szenegáli leány; Síró 
asszony; J. Conrad stb. 

* E p t e s i c u s s e r o t i n n s Schreb. (állat), a Sima
orrú denevérek (Vespertilionidae) családjába 
tartozó denevérfaj. Legnagyobb denevéreink 
egyike. Egész testhossza 112—134 mm., mely 
méretből 50—58 mm. esik a farkra s kiterjesztett 
szárnyainak hossza 340—360 mm. Bundája felül 
füstbarna, alul sárgásfakó vagy vörhenyes barna. 
Európában, Ázsiában és Afrikában honos. Ha
zánkban (különösen az alföldi tájakon) gyakori. 
Bsténkint nagyon későn, valamennyi rokona kö
zött a legkésőbben mutatkozik, ezért magyar 
neve: kései denevér. 

Érábrány (Ábrámul superior), Bihar vm. 
(Tr. E.) 

Éradony (Adoni), Bihar vm. (Tr. R.) 
Éralja (lnovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Erasmus, Desiderius, humanista, újabban ma

gyarra fordított művei: A gyermekek nevelése ; 
Á tudományok módszere (f ord. Péter János, 1913); 
A balgaság dicsérete (ford. Szabó András, 1914). 

*Erb, 1. Maria Joseph, német zeneszerző, szül. 
Strassburgban 1860 okt. 23. Parisban tanult, 1880. 
Strassburgban telepedett meg mint orgonista és 
zenetanár. Számos zongoradarabot, dalt, zenekari 
és kamarazenedarabot szerzett; írt egy szimfóniát, 
három misét, 20 offertóriumot és néhány operát: 
Der letzte Ruf (1895); Der glückliche Taugenichts 
(1897); Abendglocken(1900); Bifersüchtig(1901); 
Der Zaubermantel (1901); Dér Riese Schletts 
(1901); Die Vogesentanne (1904); Der Heimweg 
(1907). 

2. E., Wilhelm Heiririch, német orvostanár, 
megh. Heidelbergben 1921 okt. 29. 

Érboflyószló (Bodisláu), Bihar vármegye. 
(Tr. R.) 

Erclalva (Rudl'ov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ercsenye (Henndorf), Vas vín. (Tr. A.) 
Ercsi, nagyk. Fejér vm., (1920) 8477 lak. 
Érd, nagyk. Fejér vm., (1920) 4055 lak. 

•Erdei Viktor, festő és grafikus, szül. Buda
pesten 1879 okt. 16. Tanulmányait Budapesten, 
Nagybányán (1903—1906), Münchenben és Paris
ban (1912) végezte s először 1903. lépett a nyil
vánosság elé szénrajzokkal a Nemzeti Szalonban. 
Azután is a grafika (ónrajz, tusrajz, kőrajz) volt 
legszívesebben használt kifejező eszköze natu
ralizmuson alapuló, egyre jobban átszellemiesítő 
művészetének, amelynek termékeit 1907., csak
nem 20 évi szünet után 1926. mutatta be Buda
pesten gyűjteményes kiállításban. Az utóbbin 
főművei a Boronálás, a Megadás és egy sor 
Önarckép vált ki mély átérzetteéggel. 1910-ben 
kiadta az Erős immaterialis c. kőrajz-albumot, 
1918 illusztrálta Révész Béla «Beethovén-Mi-
niáture» c. kötetét. 

Erdei alap. Az B. rendeltetését és jövedelmeit 
az 1923. XX. t.-c. újra szabályozza. Lényeges 
újitás, hogy az erdővásárlási alap az B.-pal 

is* 
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egyesíttetett s ehhez képest utóbbi ezentúl az ál
lana erdőbirtok növelésére is hivatott. 

"Érdekeltségi népiskola. A mezőgazdasági 
népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről 
ós fenntartásáról szóló 1926. VII. t.-c. az 1868. 
évi XXXVIII. t.-c.-ben felsorolt elemi népiskolai 
típusok (állami, községi, hitfelekezeti, társulati, 
magán) mellett egy új jelleget teremt meg: az 
É.-t. B. állítása elrendelhető mindenütt, ahol leg
alább másfél, legfeljebb négy kilométer sugarú 
körzetben legalább 20 család vagy 30 mindennapi 
tanköteles lakik. Az érdekeltség, vagyis az E. 
körzetében adózó természeti vagy jogi személyek, 
az É. létesítésének ós fenntartásásának terheit 
viseli, de ha ez anyagi erejét felülmúlja, községi 
vagy állami segélyt vehet igénybe. Az É.-nál az 
iskolaszék hatáskörét egy öttagú érdekeltségi 
népiskolai bizottság gyakorolja. Az É.-k célja a 
tanyákon s főleg a külterületi, mezőgazdasági és 
ipari nagyüzemekben élő lakosság népoktatás
ügyének gyökeres rendezése (L. még Tanyai 
iskola, XVII. k.) 

Erdély (VI. köt.). A trianoni békeszerződés egé
szében Romániának itólte oda. 

Erdély Sándor, volt igazságügyminiszter, 
megh. Budapesten 1922 máj. 15. 

•Erdélyi, 1. Aladár, politikus, szül. Tótszerda
helyen (Zala vm.) 1880. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, azután ügyvédi gyakorlatot 
folytatott. 1915-ben a Magyar Tudományos Aka
démia a Sztrokay-díjjal jutalmazta Régi magyar 
családi liitbizományok című munkáját (2 köt.). 
Ennek alapján a pozsonyi egyetemen magán
tanárrá képesítették, a háború után meghívták 
az egyházjogi tanszékre, de ezt a forradalmak 
ós a cseh megszállás miatt nem foglalhatta el. 
1920-ban a Szent István-Akadémia rendes tag
jául választotta. 1922-ben Pakson nemzetgyűlési, 
1926. országgyűlési képviselőnek választották. 
*2. E. Dezső, zenész, szül. Pápán 1868 febr. 6. 

A Nemzeti Zenede nyűg. tanára. A III. kerületi 
zeneiskolát 1897. létesítette, melynek azóta igaz
gatója, írt száznál több magyar dalt. Cimbalomra 
írt öt részből álló iskolát. 

*3. E- József, lírikus, szül. Üjbátorpusztán 1896. 
A falu érzésvilágának alapos ismerője, gondolko
dásának megértője. Mélabús dalaiban keresetlen 
természetességgel fordul a nagyvárosi élet zajá
ból a falu felé. Ujabban elbeszélő költeményeket 
is ír. A Világ c. lap munkatársa volt. Önálló vers
kötetei: Ibolyalevél (1922); Világí végén (1924). 

4. E. Lajos, nyelvész, egyetemi magántanár, 
1908. az Erzsóbetnőiskolatanárképzőjének tanára 
lett. Újabb önálló munkája:, Magyar nyelvi ta
nulmányok (Budapest 1926). Irt számos szaktanul
mányt és cikket magyar és külföldi nyelvészeti 
folyóiratokba. 

5. E. László, bencés áld. pap, egyetemi tanár, 
törtónettudós ós apologóta. A Szegedre helyezett 
kolozsvári egyetemet 1921. követte, addig a ko
lozsvári ref. tanárképző intézetben, amelyben 
egy évre feltámadt a régi magyar egyetem, tanár-
kodott. Újabb müvei: Egyházi földesúr és 
szolgái a középkorban (Budapest 1907); Az első 
állami egyenesadó elmélete (Kolozsvár 1912); 
Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyar

országon (Budapest 1913); Magyar művelődés
történet (2 köt., Kolozsvár 1913); Arpádkori' 
társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései 
(1915); A tizenkét legkritikusabb kérdés (1917); 
A székelyek története (1921); A székely eredet
kérdés megoldásának sarkpontjai (Akad. Ért. 
1922); Árpádkor (Budapest 1922); A legszebb
tudomány (Szeged 1922,2. kiad. 1924); A magyar 
állam, társadalom, művelődés legrégibb törtenete 
1301-ig (1922). írt több értekezést, egyházi szó
noklatot ós cikket. Szerkesztette és részben írta 
A pannonlialmi szt. Benedek-^rend története ö.. 
12 kötetes munkát. 

*6. E. Mór, szövetkezeti igazgató, szül. Al-
gyógyon 1877 okt. 1. Betűszedő volt; gyalog 
bejárta Németországot és Dániát, ahol főleg a fo
gyasztási szövetkezetek kérdését tanulmányozta. 
1904-ben titkára lett az akkor megalakult Ált.. 
Fogy. Szövetkezetnek, később igazgatója. A 
Károlyi-kormányzatalattközélelmezésikormány-
biztos, majd közélelmezési miniszteri államtitkár, 
a proletárdiktatúra alatt közélelmezési népbiztos1 

volt. A központi munkástanács megbízásából ala
kult Peidl-kormányban közélelmezési államtitkár 
lett. APeidl-kormánylemondásaután Bécsbe tá
vozott. Közgazdasági cikkei különböző lapokban
láttak napvilágot. 

7. E. Pál, könyvtárigazgató, Erdély megszál
lásakor erőszakkal mozdították el állásától. Ujabb 
müvei: Az erdélyi könyvtárakról (Kolozsvár 
1912); Bódiss Jusztin (Komárom 1923); Jókai 
(u. o. 1925). 

*8. E. I. Roland, vegyész, szül. Budapesten-
1857 aug. 2., megh. Bécsben 1919 dec. 22. Elvé
gezte a magyaróvári gazdasági akadémiát, a 
borászati szakiskolát San Michelében, a zürichi 
egyetemet, majd a budapesti egyetemen kémiából 
doktorátust tett. 1890—1896-ig a mainzi vegy-
kisérleti állomás első asszisztense és a mikro
szkópia vezetője volt; Bécsben az Unser Kind 
c. gyermek-higiéniai lapot adta ki. Fő művei: 
Natúr und Mensch (Stuttgart 1910); Unsere Lebens-
mittel (Dresden 1917); Theorie und Praxis dea 
Küchenbetriebes (u. o. 1919). 

9. E. Zoltán, költő, megh. Budapesten 1915 
fobr. 6. 

Erdengeleg (Dindesti), Szatmár vármegye-
(Tr. E.) 

Erdészeti államvizsga (1. VI. köt). A világ
háború következményeként Selmecbányáról Sop
ronba menekült bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskolán a műegyetemi vizsgarend honosíttatván 
meg, az újabban végző erdőmórnökök diplomáju
kat a főiskolán nyerik s az E. csak átmenetileg 
áll még fenn a régi rendszer szerint végzett hall
gatók részére. 

Erdészeti egyesületek(l.VI.köt.).Az Országos 
Erdészeti Egyesület elnöke Tallián Béla bárónak 
1921 őszén bekövetkezett halála után rövid ideig 
Ghillány Imre báró (1922), majd Széchenyi Ber
talan gróf (1923), 1925 dec. óta Hadik János gróf-
Alelnökök Ghillány Imre báró (1920—1921), 
Kaán Károly (1920—1923), Inkey Pál báró (1922) 
és Térfl Béla (1924). 

Erdészeti kisérletügy (1. VI. köt.). Az ország 
megcsonkítása következtében jelenleg csak a. 
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központi erdészeti kísérleti állomás áll fenn 
Sopronban. 

Erdészeti közigazgatás (1. VI. köt.). Az E.-t 
Magyarországon az 1923. XVIII. t.-e. új ala
pokra fektette. A központi B. a földmivelósügyi 
minisztérium erdészeti főosztályában maradt, a 
külső E.-t azonban 6 erdőigazgatóságra (Gödöllő, 
Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Győr, Kaposvár) 
bízták, melyek alá a régi kincstári és járási 
erdőgondnokságokat helyettesítő m. kir. erdő-
hivatalok tartoznak. Az erdőigazgatóságok egye
sitik a régi erdőfelügyelőségek és állami erdő-
hivatalok működési körét, a gödöllői és miskolci 
•ezenfelül a megmaradt kevés kincstári és korona-
nradalmi erdőt is igazgatják. B mellett azonban 
minden vármegyénél egy erdőfelügyelő, mint az 
erdöigazgaíóság referense működik az általános 
közigazgatással való kapcsolat biztosítása végett. 
• Erdészeti statisztika (1. VI. köt.). Magyar
ország egyik gazdasági ágazatát sem sújtották a 
világháború következményei annyira, mint az 
erdőgazdaságot. A régi Magyarország erdőségei
nek csak 15-7°/o-a maradt meg (1.167,332 ha), 
ellenben 84p30/0 az utódállamokhoz szakadt át és 
pedig Ausztriához l - 5 % (109,512 ha), Jugoszláviá
hoz rö°/o (111,170 ha, a horvát-szlavonországi 
erdőktől eltekintve, amelyek teljes egészü kben Ju
goszláviának jutottak), Cseh-Szlovákiához 30°/0 
•(2.218,286 ha), Romániához 513»/„ (3.792,676 ha). 

Erdészeti szakképzés (1. VI. köt.). A selmec-
háiiyai bányászati és erdészeti főiskola 1919. 
Sopronba menekült. Újabban a szigorlati rend
szer hozatván be, a jövőben a főiskola maga fog 
erdőmérnöki okleveleket kiadni. Az alsóbb B. 
újabban két tagozattal bír: az erdőgazdasági szak
iskola 2 éves tanfolyammal Esztergomban és két 
erdőőri szakiskola egyéves tanfolyammal Esz
tergomban és a Szeged melletti Királyhalmán. 

Erdmann, 1. Benno, német filozófus, megh. 
Berlinben 1921 jan. 7. 
*2. E-, Eduárd, zeneszerző, szül. Wendenhen 

(Lettország) 1896 márc. 5. A kölni zenefőiskolán 
1925. tanár lett. írt zongora- és kamarazene-
szerzeményeket. 

3. E., Moritz, német festő, megh. Münchenben 
1919 dec. 18. 

Edmannsdörfer, Max, német zeneszerző neje, 
Oprau'ill-Fichtner Paulina zongoraművésznő, 
megh. Münchenben 1916 szept. 24. 

Erdőalja (Subpadure),Kis-Kükull6vm. (Tr. R.) 
Erdőállomány (1. VI. köt.). Magyarország erdő

állománya a trianoni béke után 1.167,332 ha., 
•az összterületnek mintegy 15-7°/0-a-

Erdőaranyos (Ariesul-de-pádure), Szatmár 
rm. (Tr. R.) 

Erdőbádony (Badín), Zólyom vármegye. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Erdőbénye, nagyk. Zemplén vm., (1920) 2380 
lakossal. 
* Erdőbirtokhitel. Eddig csupán az erdőtalaj 
aránylag csekély értéke volt hitelképes, míg a 
többnyire nagyobb értékű faállományra pénz
intézeteink kölcsönt nem adtak. Az E.-ről szóló 
•1923. XXI. t.-c. azokat az állami garanciákat 
tárgyalja, amelyek a faállományt is hitelképessé 
akarják tenni. 

Erdőcsinád (Padureni), Maros-Torda vm: 
(Tr. R.) 

Erdőcske (Lesnícek), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Erdőcsokonya, kisk. Somosy varmegyében, 

(1920) 2290 lak. 
Erdőd (Arded), Szatmár vm., (1920) 3722 lak: 

(Tr. R.) 
Erdődámos (Dames), Bihar vm. (Tr. R.) 
Erdődy Gyula gróf, v. b. t. t., megh. Vas

vörösváron 1917 jan. 13. 
Erdőfalva (Ardeu), Hnnyad vm. (Tr. R.) 
Erdőfalva (Ardeova), Kolozs vm. (Tr. R) 
Erdőfelek (Feleac), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Erdőfelügyelő (1. VI. köt.) hatáskörét az erdé

szeti igazgatásról szóló 1923. XVIII. t.-e. módo
sította. 

Erdőfelügyelőség (1. VI. köt.). A m. kir. E.-efe 
az erdészeti igazgatásról szóló 1923. XVIII. t.-c. 
alapján megszűntek. Helyükbe a m. kir. erdő-
igazgatóságok léptek. (L. Erdészeti közigazgatás, 
XX. köti 

Erdőfüle (Filea), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
*Erdögazdasági szakiskola. Műszaki segéd

szolgálatokra és kisebb magánerdők kezelésére 
alkalmas személyzet nevelésére hivatott. 1921 
óta áll fenn, két éves tanfolyammal. Székhelye 
Esztergom. 

Erdőgondnokság (1. VI. köt.). Az állami szol
gálatban az B.-ok helyébe 1923 óta az erdő: 

hivatalok léptek. 
Erdőgyarak (Ghiarac), Bihar vm. (Tr. R.) 
Erdőhát (Gaunoasa), Hnnyad vm. (Tr. R.) 
Erdőhát, kisk. Zala vm., (1920) 184 lak. 
Erdőhátkarcsa (Erdöhátkarca), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Erdőhatóságok (1-VI. köt.). Az e téren beállott 

változásokat 1. Erdészeti közigazgatás. (XX. köt.) 
Erdőhátrunk (Runcu mic), Hnnyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Erdőhegy (Erdeis), Arad vm. (Tr. R.) 
Erdöhivatal (1. VI. köt.). Az állami és közala

pítványi szolgálatban újabban a régebbi értelem- ., 
ben vett erdőgondnokságok neve. (L. Erdészeti 
közigazgatás, XX. köt.) 

Erdőhorváti, kisk. Zemplén vm., (1920) 1258 : 

lakossal. 
Erdőigazgatóság (1. VI. köt.), az 1923. XVIH. 

t.-c. értelmében az a középfokú erdészeti hivatal, 
amely úgy a kincstári erdők igazgatását, mint 
az állami erdőfelügyeletet az alája rendelt erdő
hivatalok útján végzi. (L. Erdészeti közigazgatás, 
XX. köt.) 

Erdőkövesd, kisk. Heves vm., (1920) 980 lak. 
Erdőköz (Polhora), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Erdőkürt, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 919 lak. 
Erdőludas (Gusno.je), üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Erdőmocsolya (Jtiocidlany), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Erdőőri szakiskolák (1. VI. kötet). Csonka-

Magyarországon Esztergomban és Királyhalmán 
(Szeged mellett) vannak E. egyéves tanfolyammal. 

*Erdöőrzés a közbiztonsági szolgálat külön 
szervezett ága. Az E.-i szolgálatról az 1922. V. 
t.-c. és az azt végrehajtó 88,874/1922. P. M. sz. 
rendelet szól. Az államrendészet feladata az erdők 



Erdöpatak — 198 — Erdőtörvényét 

felügyelete, a faanyag forgalmának irányítása, 
erdőtelepítések, az állami erdők kezelése. Az 
erdészeti szolgálat személyzete erdőmórnökökből 
ós erdőőrökből áll; összlétszáma 624 ember. 

Erdöpatak (Erdőpalák), Bereg vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Erdörendezőség (1. VI. k.). A kincstári erdőket 
kezelő középfokú hivatalok mellett működő erdő-
rendezőségek megszűntek. Ezek helyett minden 
erdőigazgatóságnál egy-egy központi erdőrendezó 
működik. 

Erdőrét (Polusy), Nyitra vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Erdős (Lesnica), Szepes vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Erdős, 1. József (simái), ref. teológus, 1914. 
a debreceni egyetem tanára lett, a genfl egyetem 
díszdoktorrá avatta. Munkái a már felsoroltakon 
kívül: A zsidókhoz irt levél kritikai és bibliai 
theologiai elemzése (Debrecen 1894); A biblia 
rendszeréről (u. o. 1904); Az újszövetségi görög 
nyelv történelmi, alaktani és mondattani szem
pontból (Budapest 1904); Keresztyén hittan és 
erkölcstan (Debrecen 1905); A második helvét 
hitvallás (u. o. 1907); Jakab apostol theologiája 
és ethikája (Pozsony 1915); A heidelbergi káté 
fordítása (5. kiad. 1925). 

*2. E. Károly (simái), ref. lelkész, teológus, 
E. József tia, szül. Újsóvén 1887 júl. 17. Tanul
mányait Debrecenben, Berlinben, Cambridgeben, 
Zürichben ós Bécsben végezte; 1917. a debreceni 
lelkészképző-intézet igazgatója, 1919. teológiai 
doktor lett. 1916—25-ig felelős szerkesztője volt 
a Debreceni Protestáns Lapnak, 1926. a Lelkész
egyesületnek. Főbb munkái: Zwingli 67 tétele 
(Debrecen 1908); A kálvini reformáció hatása 
hazánkra (u. o. 1909); Isten elevevégzéséröl 
(u. o. 1909); De bono temperantiae (u. o. 1911); 
Az anglikán egyház ismertetése (u. o. 1912); 
Az angol puritánizmus (u. o. 1912); Ein bisher 
noch ungedruckter Brief Zwinglis (Zürich 1912); 
A Didaché kora (Debrecen 1915); Az én va llásom 
(u. o. 1922); Antiochiai Ignatius levelei (u. o. 
1925). 

3. E. Bené, irónö (1. VI. köt.). Jobbára Olasz
országban tartózkodik. 1926 márc.-ban a római 
Capitoliumon másodszor is házasságot kötött. 
Római tartózkodása óta költészete erősen vallásos 
és misztikus irányba hajlott, de megtartotta ero
tikus színezetét. írt egy evangéliumi játékot 
is, melynek hőse Szt. János (János tanítvány). 
Másik szimbolista drámájában Assisi szt. Ferenc 
életét dolgozta fel (Assisibeli zsoldos, 1923). Az 
Alkotók című drámája (1921) ibseni beállításban 
a művész problémáját világítja meg. Újabban 
mindinkább a regény művelésére tér s részint a 
maga életének mozgalmas fordulatait értékesíti, 
részint költött hősök sorsában rajzolja a női 
lélek küzködóseit, biztos pszihológiával, fölényes 
intelligenciával, rendszerint érdekesen és nagy 
írómüvészettel. Ma egyike legolvasottabb íróink
nak. Termékenysége is nagy; jóformán minden 
esztendő hoz tőle 1—2 regényt. Újabb müvei: 
Sibyllák könyve (költemények, 1918); Norina 
(1918); Antinous (1920); Ősök és ivadékok 
(önéletrajzi regény, 1920; 2. rész: Az élet 

királynője, 1921; 3. rész: Berekesztett utak, 
1923); Egy perccel alkonyat előtt (1921); San-
terra bíboros (1922); Bómai levelek (1922); A 
nagy sikoly (1922); Egy szerelmes nyár története-
(az Antinous 2. kiadása, 1923); Borsóhercegnő 
(1924); Bómai napló (1—2. füzet, 1925); Teano-
Amarül egyszerű élete (I—III., 1925); Bár<> 
Herzfeld Űarisse (1926). 

Erdősi Károly (1. VI. köt.), a Szent István
társulatot a legválságosabb időben az erkölcsi 
ós anyagi erő legmagasabb fokára fejlesztette. 
1916-ben apáti, 1923. pápai prelátusi méltóságot 
kapott s a pápa a Szent István-Társulatot az. 
Apostoli Szentszék könyvkiadója címmel tüntette 
ki. Újabb müvei: Magyar könyvtermelés és vi
lágkönyvtermelés (1921); A hetvenöt éves Szent 
István- Társídat (1923). 

Erdőskerek (Gherechiu), Arad vm. (Tr. R.) 
Erdősarány (Zubkov), Bars vármegye. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Erdőszada (Ardusat), Szatmár vármegye, 

(Tr. R.) 
Erdőszakái (Sacaluldepádure), Maros-Torda, 

vm. (Tr. R.) 
Erdőszállás (Salnifa), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Erdőszele (Selce pri Modrom Kameni), Nó

grád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Erdőszelestyén (Selest'any), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Erdőszengyei (Sanger), Maros-Torda vmegye-

(Tr. R.) 
Erdőszentgyörgy (Sángeorgiu-Pádureni), Ma

ros-Torda vm. (Tr. R.) 
Erdőszombattelke (Sdmbou), Szolnok-Doboka. 

vm. (Tr. R.) 
Erdőtarcsa, kisk. Nógrád ós Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 881 lak. 
Erdőtelek, nagyk. Heves vm., (1920) 4549 lak. 

•Erdőtelepítés. Korábban más mívelósi ághoz; 
tartozó területeknek beordősítesét E.-nek nevez
tük. Magyarországon különösen az Alföldön vég
zett E.-ek bírnak fontossággal. A múlt század 
80-a8 évei óta a túlnyomóan fátlan Alföldön külö
nösen egyes városok (Szeged, Szabadka, Kecske
mét, Nagykőrös, Debrecen) jelentékeny terüle
ten végeztek E.-t. A magyar állam által végzett 
legnagyobb E. a delibláti homokpuszta beerdősí-
tése (kb. 22,000 kat. hold). Az ország megcson
kítása utón az alföldi erdők telepítése fokozott 
jelentőséggel bír s az 1923. XIX. t.-c. (az alföldi 
erdők telepítéséről és a fásításokról) az erre irá
nyuló tevékenység állami szervezéséről ós támo
gatósáról intézkedik. Kétségtelen, hogy az Al
földön levő mintegy 200,000 kat. hold futóhomo
kos és szikes terület beerdősltése kulturális hala
dást jelentene. Hozzá fog járulni az ország fa-: 
szükségletének fedezéséhez s elejét fogja venni 
a helyenkint még szokásos trágyatüzelésnek; az 
új erdők ós fasorok, mint szélfogók, a helyi klímát 
fogják kedvezően befolyásolni s közegószságileg 
is üdvös hatással lesznek. 

Erdőtka (Erdutka), Árva vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Erdőtörvények (1. VI. köt.). Újabb erdészeti 
törvényalkotások: az 1923. XVIII. t.-c. az érdé-
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gzeti igazgatásról (1. Erdészeti közigazgatás, 
XX. köt.), az 1923. XIX. t.-c. az alföldi erdők 
telepítéséről és a fásításokról (1. Erdőtelepítés, 
XX. köt), 1923. XX. t.-e. az Országos Erdei 
Alapról (1. Erdei alap, XX. köt.) ós az 1923. XXI. 
t.-c. az erdőbirtokhitelről (1. XX. köt.). 

Erdővágás (Bichicald u Bardijova), Sáros 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Erdővásár hely {Osorhel), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 

Erdővásárlási alap (1. VI. köt.). Az 1923. XX. 
t.-c. értelmében beolvadt az Erdei Alapba. 

Érdujhelyi Menyhért, történetíró, megh. 1925 
október bávában. 1908 óta az Amerikai Egyesült-
Államokban lelkészkedett. 

Ereky, 1. István, jogtudós, 1914. a pozsonyi 
egyetem, 1921. a szegedi egyetem tanára lett, 
utóbbinak 1923—24. jogikari dékánja volt. 1921. 
aMagyarTud. Akadémia lev. tagjául választotta. 
Újabb művei: Jogtörténelmi és közigazgatási 
jogi tanulmányok (1917); A magyar trón meg-
üresedésének kérdéséhez (1921); A német biro
dalmi szükségáldozat és a magyar vagyonvált-
ság (1921); A magyar felsőház (1924); A közigaz
gatási jog és a közigazgatási jogtudomány ki
alakulása Angliában (1925); A közigazgatási 
jog kialakulása Franciaországban (1925). 
*2. É. Károly, politikus és közgazdasági Író, 

szül. Esztergomban 1878 okt. 20. A budapesti 
műegyetem elvégzése után mint gépészmérnök 
egyideig bécsi gyárakban dolgozott, 1905. a buda
pesti műegyetemen adjunktus lett s ekkor főleg 
mezőgazdasági tanulmányokkal, kiváltképen a 
többtermelés kérdésével foglalkozott. A f öldmlve-
lési miniszter megbízásából 1907. és 1910. kül
földi gazdasági rendszerek tanulmányozása vé
gett tett utakat és számos cikkben és tanulmány
ban számolt be útja eredményeiről különböző la
pokban. 1911-ben megalapította az állatórtéke-
sítő egyesületet s 1912. a nagytétényi sertéshiz
laló telepet. A proletárdiktatúra alatt részt vett a 
Friedrieli-féle ellenforradalmi csoport szervezésé
ben s 1919 aug. 27. a Friedrich-kormányban 
közélelmezési miniszter lett. 1920—22-ig nem
zetgyűlési képviselő volt. önálló művei: A mező
gazdasági nagyüzem (1909); Parcellázás, mező
gazdasági nagyüzemek és élelmiszertermelés 
(1916); Nahrungsmittelproduktion und Landwirt-
schaft (1917); A zöldtakarmánymalom és a nagy 
istállóüzemek (1925). 
*Erenburg, Ilja Grigorjevics, orosz író, szül. 

1891. Verseket és elbeszélő müveket ír, utóbbiak 
közül legismertebbek: Kurio Kurenito (1922); 
Neprávdobopodnyje isztorii (Valószínűtlen histó
riák, 1923); Trust E. D. (1924). 

Érendréd (Andrid), Szatmár vm. (Tr. E.) 
*Erens, Frans, németalföldi író, szül. Schaes-

bergben 1857 júl. 23. Főbb művei: Dansen en 
Ehytmen (1893); Gannen en wegen (1912). 

Éresztevény (Eresteghiu), Háromszék várm. 
(Tr. E.) 

Érfalu (Potocky), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Érfanosika (Fancica), Bihar vm. (Tr. E.) 
Erfurt, porosz város a Szász-tartományban, 

(19S5) 136,589 lak. 
Érgirolt (Glárolt), Szilágy vm. (Tr. E.) 

e r g o n ó m i a (Moi.), a. m. munkamegosztás, 
vagy élettani elkülönülödés. L. Elkülönülödés-
(VI. köt.) 

*Erhardt, Franz, német filozófus, szül. Nieder-
trebrában (Thüringia) 1864 nov. 4. Jenában egy. 
tanár lett 1897., a következő évben Eostockba 
ment át. Filozófiája Kantból indul ki, de logikájá
ban önálló, természetfilozófiájában elveti a me
chanisztikus felfogást s a dinamikus teleológia 
híve, az etikában az akarat szabadságát hirdeti. 
Művei: Kritik der Kantischen Antinomienlehre 
(1888); Mechanismus und Teleologie (1890); Der 
Satz vom Grundé als Prinzip des Schliessens 
(1891); Die Wechselwirkung zwisehen Leib und 
Seele (1897); Psychophysiseher Parallelismus 
und erkenntíiistheoretischer Idealismus (1900); 
Die Philosophie Spinozas im Lichte der Kritik 
(1908); Tatsachen, Gesetze, Ursachen (1912); 
Bleibendes und Vergangliehes in der Philosophie 
Kants (1925). 

Érhatvan (Hotvan), Szilágy vm. (Tr. E.) 
*E'Riad, KözépArábia (Nedzsd) fővárosa, kb. 

20,000 lak. 
*Erieh, Rafael, finn államférfi, szül. Aboban 

1879 jún. 10. A finn önállósági törekvéseknek 
előharcosa volt 1915—18., a forradalom és Finn
ország újjáalakulása után a kormány tagja lett, 
1920—21. miniszterelnök. 1926. Bernben Finn
ország követe lett, egyszersmind képviselője a 
népszövetségnél. Közjogi munkákat irt, mint: Le 
droit de la Finlande d'aprés les juristes étrangers 
(1908); Finnország nagyfejedelemség közjoga 
(1912); A finn kérdés az orosz forradalom előtt 
és után (1918); ezenkívül több közjogi röpiratot. 

Erié, város Pennsylvania éezakamerikai állam
ban, (1920) 93,372 lak. 

Erie-csatorna (1. Erié, VI. köt.), 1917 óta a 
New York State Barge Canal nevet viseli; két 
mellékágával együtt 622 km. hosszúságban épült 
ki, mélységét 3"7 méterre növelték; zsilipéinek 
száma 57. 

Erith, város Angolországban, Kent grófságban, 
(1921) 31,558 lak. 

Eritrea (Erythrea), afrikai olasz gyarmat, 
ter. 119,700 km3, (1924) kb. 410,000 lak. 

Eriván, 1. volt orosz kormányzóság, most fő-
területe Örményország orosz tanácsköztársaság
nak, 34,537 km», (1920) 1.340,000 lak. — 2. E., 
az örmény köztársaság fővárosa, (1920) 48.000 lak. 
1924. egyetemet alapítottak. 

Erk, nagyk. Heves vm., (1920) 1704 lak. 
Érkávás (Cauas), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Erked (Archita), udvarhely vm. (Tr. E.) 
Erkel László, zenész (VI. köt.), születési éve 

1845, nem pedig 1844. 
Érkenéz (Chmiz), Bihar vm. (Tr. E.) 
Érkeserü (Chesereu), Bihar vm. (Tr. E.) 
Érkisíalu (Chijsfaláu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Érkisszöllős (Páfalul mic), Szilágy vármegye. 

(Tr. E.) 
Érköbölkút (Cubulcut), Bihar vm. (Tr. E.) 
Érkőrös (Chereus), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Érkörtvélyes (Gurtiuseni), Szatmár várm. 

(Tr. E.) 
Erlangen, város Bajorországban, (1920) 29,343 

lakossal. 
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« Erlanger, Camille, francia zeneszerző, megh. 
Parisban 1919 ápr. havában. 

•Erlenmeyer, Emil, német kémikus, szül. a 
Wiesbaden melletti Wehenben 1825 jún. 28., 
megh. Aschaffenburgban 1909 jan. 22. Heidel-
bergben, majd Münchenben volt egyetemi tanár. 
Több, ma is még használt kémiai eszközt szer
kesztett a megírta a szerves kémia kézikönyvét. 

*Erler, 1. (E.-Samaden), JErich, német festő, 
szül. Frankensteinben (Szilézia) 1870 dec. 16; 
Svájcban az engadinvölgyi Samadenban tartóz
kodván leginkább, felvette megkülönböztetésül 
az E.-Samaden nevet. Főképen hegyi tájképeket 
festett, azonkívül illusztrációkat készített s ki
adott két háborús gyűjteményt: Krieg (1915); 
Von der Front (1918). 

*2. E., Franz Cristoph, német szobrász, szül. 
Kitzbühelben (Tirol) 1829 okt. 5., megh. Bécsben 
1911 jan. 6. Főképen templomok díszítésében vett 
részt számos szoborművel. 

*8. E., Früz, német festő, B. Brioh bátyja, 
szül. Frankensteinben (Szilézia) 1868 dec. 15. 
Főképen fantasztikus tárgyú képeket festett de
koratív stílusban, nagyszabású falképeket (hanno
veri városháza, wiesbadeni gyógyház); továbbá 
illusztrációkat és iparművészeti rajzokat. 

•4. E-, Georg, német történetíró, megh. Münster-
ben 1913 jún. 30. 

*5. E., Ottó, német költő, szül. Gerában 1873 
auff. 4. Színmüvei: Giganten (1901); Zar Péter 
(1905); Die Hősen des heil. Bartolus (1910); 
Struensee*(1916); Der Galgenstrick (vígj., 1924). 
. *Erlingsson, Thorstein, izlandi lírikus, szül. 
Hildarendiben (Izland) 1858 szept. 27., megh. 
1914 szept. 28. Hangulatos költeményeinek meg
jelent egy kötete Dyrnar (Tövisek) címen (3. ki
adás 1918). 

Erman, Adolf, német egyptológus, 1914. meg
választották a Magyar Tud. Akadémia külső tag
jának. Ujabb müvei: Die agypt. Religion (1909); 
.Agyptisohe Grammatik (1911); DieHieroglyphen 
(1912); Die Literatur der Ágypter (1924). Ujabban 
•az ó-egyiptomi nyelv nagy szótárán dolgozik, 
melynek első füzete 1925. jelent meg. 

- *Ermatínger, Emil, svájci irodalomtörténetíró 
-és költő, szül. Schaffhausenban 1873 máj. 21. 
Zürichi egyetemi tanár lett 1920. Főbb müvei: 
Die deutsche Lirik in ihrer geschichtlichen Ent-
wickiung (1921); Das dichterische Kunstwerk 
(1921); Woltdeutung in Grimmelshausens Simpli-
zissimus (1925). Költeménykötete: Jenseits des 
Tages (1900). 

Ermeland (Varrnia), Kelet-Poroszország egyik 
területe, 4287 km1, (1925) 251,090 lak. 

Ermény (Gherman), Temes vm. (Tr. R.) 
Érmihálylalva (Mihaifaláu), Bihar vm., (1920) 

7175 lak. (Tr. R.) 
Érmindszent (Mefenti), Szilágy vm. (Tr. R.) 
*Ernle, Rowland Eamund Prothero, báró, 

angol mezőgazdász és politikus, szül. Clifton-on-
Temeben 1852 szept. 6. Oxfordban végezte az 
egyetemet, amelynek később, 1883-84. gondnoka 
volt. 1894—99-ig szerkesztette a Quarterly Re-
viewet. 1914-ben az oxfordi egyetem tagjául vá
lasztották és 1916. a Lloyd George kormányzat 
által felállított mezőgazdasági hivatal elnöke lett. 

Állásában 1919-ig maradt meg, ekkor peor lett. 
Művei: Pioneers and progress of english farming 
(1887); English farming, pást and present (1912). 
Legnépszerűbb műve: Psalms in humán life 
(1903., bővített kiad. 1913). Kiadta Dean Stanley, 
Edward Gibbon, Byron és Richárd Ford leveleit, 
Battenberg Henrik herceg memoirejait. 

Ernő, Szász Altenburg hercege, megh. Alten-
burgban 1908 febr. 7. 

Ernő Günter, schleswig-holsteini herceg, 
megh. Primkenauban 1921 febr. 22. 

Ernőháza (Ernesthaza), Torontál vm. (Tr. 
SzHSz.) 

ErnŐ Lajos, hesseni nagyherceg, 1918 nov. 
Hessen nagyhercegségnek szabadállammá nyil
vánítása következtében trónját vesztette. 

Ernst Lajos, műtörténeti gyűjtő, az általa ala
pított Ernst-Muzeumban 1912 óta kiállításokat 
rendez modern festészeti és szobrászati művek
ből s időnkint aukciókat tart magántulajdonban 
levő műtárgyak árverezésére. A művészet propa
gálása körül szerzett érdemeiért 1925. megkapta 
a kormányfőtanácsosi címet. 

•Ernst, 1. Eugen, német szociáldemokrata 
politikus, szül. Murovana-Goslinban (Posen) 1864 
szept. 20. Nyomdász volt, 1918 nov. 27—1919 
jún.-ig porosz belügyminiszter, 1919—20. berlini 
rendőrigazgató. 

2. E., Paul, német író, jó ideig elméletben és 
gyakorlatban szinte kizárólag szocialista párt
politikai munkának szentelte életét. Utóbb sza
kított a szocializmussal és tiszta irodalommal 
cserélte fel a politikát. A legjelentékenyebb kép
viselője a német újklasszicizmusnak. Újabb mű
vei : Ein Credo (essayk, 1912); Der heilige Cris-
pin (vígj., 1912); Der Tod des Cosimo (elb.,1912); 
Die Hochzeit (elb., 1913); Ariadné auf Naxos 
(dráma, 1914); Preussengeist (színmű, 1915); Saat 
auf Hoffnung (reg., 1915); Die Taufe (elb., 1916); 
Nobelpreis (elb., 1917); Kriemhild (dráma, 1918); 
Zusammenbruch des Marxismus (1918); Zusam-
menbruch des Idealismus (1919); Komödianten-
geschichten (elb., 1920); Er dichtete Gespraehe 
(1920); Okkultistische Novellen (1921); Geist, 
werde wach! (1921); Zusammenbruch und Glaube 
(1922); Das Kaiserbuch (történelmi eposz, 1923); 
Geschichten aus dem Süden (elb., 1925). 1916— 
1922-ben jelentek meg összegyűjtött művei 15 
kötetben. 

Ernszt Sándor, politikus, az összeomlás után, 
midőn gróf Zichy Aladár egészen visszavonult, 
a néppárt vezetője lett s tevékeny részt vett az 
úgynevezett polgári blokk megalapításában, de 
ezt a proletárdiktatúra kitörése felborította. A 
zaklatás elől E. Bécsbe menekült s ott rósztvett 
az ellenforradalmi tevékenységben. A proletár
diktatúra bukása után résztvett a keresztény
szocialista gazdasági párt megalakításában. 1920. 
nemzetgyűlési képviselőnek választották; 1922. 
a főváros III. kerületében lett képviselő, 1922. 
kinevezték a központi papnevelőintézet rekto
rának. Az 1926-i országgyűlési képviselőválasz
tások alkalmával két mandátumot kapott (Buda
pest II. ker. és Ipolyság). 

Ernuszt Kelemen, a főrendiház tagja, megh. 
Óladon 1917 jún. 7. 
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Ernye (Ernea), Kis-Küküllő vm. (Tr. fi.) 
Ernyedt bagolylepke, 1.Éjjeli lepkék. (Vl.köt.) 
Ernyey József, gyógyszerész, etnográfus, újabb 

•művei: Természettudományi mozgalmaink a 
• XVII—XYIII. században (1913); A Majthé-
•nyiak és a Felvidék (herceg Odescalcki Arthur-
-ral, Budapest 1913); A visegrádi vár (Lux Kál
mánnal, u. o. 1913); A «Pharmacopoea Hunga-
rica» ed. IV. latin fordítása (a népj. min. megbíz.). 

Erolaszi (Olosig), Bihar vm. (Tr. E.) 
Erődi-Harrach, 1. Béla, nyugalmazott kir. fő

igazgató, m. kir. udvari tanácsos 1917. Buttkai 
•előnévvel magyar nemességet kapott. 
• *2. E. Béla, ifj., egyetemi tanár, E. 1. fia, szül. 
Kunmadarason 1882. Egyetemi tanulmányait a 
•fcudapesti, berlini és hallei egyetemeken végezte. 
Ezután állami szolgálatba lépett, majd a kolozs
vári kereskedelmi akadémia tanára lett. 1910-ben 
•életrelúvta a főiskolai Szociális Telepet. 1918-ban 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba ren
delték be. Munkálata alapján létesítették 1919 
decemberben a budapesti tud. egyetem mellett a 
•közgazdaságtudományi fakultást s kinevezték 
annak tanárává, 1920-ban és 1922. a szalárdi 
kerületben nemzetgyűlési képviselőnek, 1926. 
országgyűlési képviselőnek választották. Több, 
főképen közgazdasági és szociálpolitikai tudo
mányos értekezése jelent meg magyar és német 
nyelven. 

Erősd (Ariiisd), Háromszék vm. (Tr. E.) 
Erőss Gyula, orvostanár, megh. Budapesten 

1925 jún. 25. 
Érpatak, kisk. Szabolcs és TJng közig. egy. 

eg>;es. vm., (1920) 2104 lak. 
' Érsekcsanád, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 2101 lak. 

Érsekkéty (Érsekkel'). Esztergom vm. (Tr. 
R-Szl.) 

Érsekújvár (Nővé Zámky), r. t. város Nyitra 
vm.., (192D 19,023 (Tr. Cs.-Sz'l.) 

Érsekvadkert, nagyk. Nógrád ós Hont közig. 
«gy,- egyes, vm., (1920) 3236 lak. 

Érselénd (Silindru), Bihar vm. (Tr. E.) 
Érsemjén (tyimion), Bihar vm. (Tr. E.) 
Erslev, Ghristian, dán történetíró, 1913—17. 

kiadta a Dansk historisk Tidsskrift c. folyóiratot; 
1916. a birodalmi levéltár vezetője lett. 

Erszakácsi (Sacaciu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Érszeg (Jersig), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Él-szentkirály (Sáncraiu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Érszodoró (Suduráu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Érszőllős (Pataiul maré), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Értarcsa (Tarcea), Bihar vm. (Tr. E.) 

•Értelmi együttműködés. A Páris-környéki 
békékmindtartalmaznakrendelkezéseketafizikai 
munka szervezésóról s a Nemzetek Szövetsége 
mindjárt megalakulása kor gondoskodott Genfben 
Nemzetközi Munkahivatal létesítéséről. (V. ö. a 
trianoni békeszerződésről szóló 1921. XXXIII. 
t-e. XIII. rész.) Észrevették azonban, hogy nem 
méltó a Nemzetek Szövetségéhez a szellemi mun
kának a fizikai munka rovására való mellőzése 
és ezért a Nemzetek Szövetségének 1920 dec.-ben 
lartottelső közgyűlése azt az óhaját nyilvánította, 
logy a szellemi munka nemzetközi szervezése
im közreműködjék. Ezen az alapon a Nemzetek 

| Szövetségének tanácsa megalakította az Értelmi 
Együttműködés Nemzetközi Bizottságát (Com-
mission de Coopóration Intellectuelle), amelynek 
tagjaiul 12 különböző nemzetbeli tudóst válasz
tott. A bizottság 1922 aug. 1. gyűlt össze Genf
ben. Elnökéül Bergson francia filozófust válasz
totta, titkára pedig Halecki, varsói egyetemi 
tanár lett. A bizottság elnöke 1926 jan.-ban Lo-
rentz, a leideni egyetem fizikatanára (Hollan
dia) lett, titkára pedig 1924. Oprescu György 
(Eománia). 

A bizottság hatásköre nagyon szűk, mert csak 
javaslattételből áll. Első teendője az volt, hogy 
ankétot rendezett a szellemi munkának háború 
előtti állapotáról és ennek eredményéről jelenté
seket adott ki. Magyarországról is két objektív 
jelentése jelent meg; az egyik a szellemi élet álla
potáról általában, a másik egyetemeinkről szólt. 
Az ankét első eredményei már mutatták, hogy a 
szellemi élet némely országban- a háború elvesz
tése következtében súlyos veszélyben van. Ausz
tria tudta legjobban magára vonni a figyelmet és 
érdekében a bizottság felhívást is intézett 1922. 
nov.-ben a világ tudományos intézményeihez és 
testületeihez, amely jelentékeny anyagi ered
ménnyel járt. A felhívást 1924-ben megújították 
Magyarország érdekében, ennek azonban semmi 
gyakorlati eredménye sem lett. 

A bizottság kezdeményezésére megalakultak 
az értelmi együttműködés nemzeti bizottságai, 
még pedig 1921-ig 30 államban. A magyar nem
zeti bizottság elnöke Berzeviczy Albert, a Magyar 
Tudom. Akadémia elnöke, és főtitkára Balogh 
Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. 

A bizottság még a következő kérdésekkel fog
lalkozott, amelyeknek megoldására részben külön 
albizottságokat is alakított: a szellemi tulajdon 
védelme, az egyetemközi nemzetközi együtt
működés (tanár- és hallgatócsere), bizonyos tudo
mányos munkák nemzetközi szervezése, pl. 
tudományos bibliográfia kiadása, közkönyvtárak 
közti nemzetközi könyvcsere, a hivatalos kiad-
ványeserére vonatkozó 1886. évi brüsszeli egyez
mény revíziója, az archeológiai kutatás terén 
való nemzetközi együttműködés, a mozgófény
képnek a szellemi élettel való kapcsolata, végül 
az irodalmi és művészeti kérdésekben való nem
zetközi együttműködés. 

1924 januárjában Bergson felhívást intézett 
mindazokhoz, akik a szellemi életnek világszerte 
jelentkező válsága iránt érdeklődnek, hogy támo
gassák anyagilag a bizottság munkáját. Egyúttal 
rámutatott arra is, hogy a bizottságnak hiányzik 
olyan szerve is, amely előkészíthetné tanácsko
zásait és végrehajtaná határozatait. E felhívás 
eredményeképen a francia kormány felajánlotta, 
hogy az értelmi együttműködésnek Parisban léte
sítendő intézete céljára helyiséget, berendezést 
és évi 2 millió frank segélyt ad. Ugyanerre a 
célra a lengyel kormány évi 100,000 francia frank 
segélyt ajánlott meg. A többi nemzetek közül töb
ben nem látták szívesen, hogy az intézet Parisba 
kerüljön és így a francia befolyás is megnöve
kedjék, mivel azonban más ajánlat nem volt, a 
francia kormányét el kellett fogadni. így jött 
létre 1925 nyarán az Értelmi Együttműködés 
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Nemzetközi Intézete (Institut Internationale de 
Coopóration Intellectuelle). Az intézetnek igaz
gatója Julién Lucharie (francia) és 7 ügyosztálya 
van: 1. általános ügyek, 2. egyetemközi kapcso
latok, 3. tudományos kapcsolatok (kongresszusok, 
nemzetközi tudományos társaságok), 4. jogi ügyek, 
5. irodalmi ügyek, 6. művészeti ügyek, 7. propa
gandaosztály (sajtó). Az intézetet igazgatótanács 
irányítja, amelynek tagjai éppúgy, mint alkal
mazottai, különböző nemzetekhez tartoznak és 
időnként változnak. Magyar 1926-ig nincs köztük. 

Az értelmi együttműködés nemzetközi bizott
sága továbbra is fennáll. A nemzetek szövetségé
ből és a nemzetközi tudományos mozgalmakból 
Németország mindeddig ki volt zárva. A magyar
nak sem engedtek még eddig szerepet az intézet 
működésében. A bizottság ós intézet működéséről 
és jelentőségéről végleges Ítéletet mondani addig 
nem lehet, amíg valódi nemzetköziségük ki nem 
fejlődik és a tudomány terén nem lesznek győző 
és legyőzött nemzetek. 

Értény, nagyk. Tolna vm., (1920) 1618 lak. 
*Ertl János, orvos, szül. Selmecbányán 1880 

jún. 21. 1905-ben orvosi oklevelet szerzett Buda
pesten. Négy évig orvosi gyakorlatot folytatott 
Kovásznán. 1909-ben Háromszék vármegye tb. 
tiszti főorvosa lett. 1912-ben Budapesten műtó-
sebészi oklevelet nyert s itt az Új Szent János-
és Rókus-kórház sebészeti osztályán működött. 
1914-ben miut segédorvos hadba vonult. Harctéri 
sérüléseiből felgyógyulva, a VI. számú cs. éskir. 
tart. kórház sebészeti osztályának vezetését bíz
ták rá. 1916-ban őrnagy-orvossá nevezték ki és 
1921. a budapesti egyetem orvostudományi kara 
egyetemi magántanárrá habilitálta. 1925-ben 
m. kir. egészségügyi főtanácsos lett. Számos 
munkája jelent meg a magyar ós külföldi orvosi 
folyóiratokban. Nagyobb müvei: Die Chirurgie 
der Gesicht- und Kieferdefekte (Wien—Berlin 
1918); Plastikai sebészet (Budapest 1921); Funk-
tionalis sebészet I. (u. o. 1926). 

•Ertl , 23»jnZ,németíró,8zül. Bécsben 1860 márc. 
11. írt elbeszéléseket, regényeket, főleg a stájer 
népéletből véve tárgyait. Főbb müvei: Opfer der 
Zeit (1895); Feuertaufe (1905); Die Leute vom 
blauen Guguckshaus (1906); Preiheit, die ich 
meine (1909); Auf der Wegwacht (1911, ez az 
utóbbi három trilógia); Gesprengte Ketten (1910); 
Der Berg der Lauterung (1922); Karthágó, Kampf 
und Untergang (1924). 

Érújf alu (Závada Novohradská), Nógrád vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Érvasad ( Vasad), Bihar vm. (Tr. E.) 
•Érvénytelenség (közjogi szempontból). A vá

lasztási eljárásban nyíltan beadott szavazat ér
vénytelen az 1925.XXVI. t.-c. 74. §-a értelmében: 
ha nincs értelme, ha feltételhez kötötték vagy 
másként korlátozták, ha többféleképen lehet ma
gyarázni és ha nem jelöltre szól. A 85. §. szerint 
titkos szavazás esetében érvénytelen a szavazat, 
ha ismertetőjel lel ellátott vagy nem hivatalos 
borítékban adták be, hanem a hivatalos szavazó
lapot használták vagy a szavazólapot az elnöki 
jelzéseken felül más ismertetójellel látták el, ha 
a szavazólapon egy lajstrom sincs megjelölve 
vagy több lajstrom van megjelölve, vagy a ke

reszt olyan helyre van téve, hogy nem állapít
ható meg a szavazó akarata, ha a szavazólap fel
tételt vagy más korlátozást tartalmaz, ha egy 
borítékban különböző lajstromra szóló több sza
vazólap van, ha a szavazólapon vagy borítékon 
elnöki jelzés nincs vagy nem egyezik. A 
választás É.-ének eseteit az 1925. XXVI. t.-c. 
100. és következő §-ai állapítják meg. Vannak 
abszolút ós relatív É.-i okok, azaz olyanok, 
amelyek mindenesetre a választás megsemmisí
tését vonják maguk után és olyanok, amelyek 
csak akkor, ha a visszaélés mértékéből alaposan 
lehet következtetni arra, hogy a visszaélés a. 
választás eredményére döntő befolyással volt. 
(L. Képviselőválasztás, XX. köt.) 

Erzberger, Matthias, német államférfi, szül.. 
Buttenhausenban 1875 szept. 20., meggyilkolták 
Griesbach mellett 1921 aug. 26-án. Előbb nép
tanító volt, majd a katolikus sajtó szolgálatába 
állt. 1903-ban a birodalmi gyűlésbe választották s 
erős harcot indított anémet gyarmatpolitika ellen,, 
ami egyik okozója lett a birodalmi gyűlés fel
oszlatásának 1906. Ezután vezére lett a centrum
párt balszárnyának, küzdött 1917 óta a háborús 
politika ellen s a pápa békeakcióját támogatva, 
e célból Magyarországba is ellátogatott. Szerzője 
volt a birodalmi gyűlés 1917 júl. 19. kimondott 
békehatározatának, de ezzel az Anglia ós Német
ország közt megindult egyezkedési tárgyalásokat 
keresztezte. 1918-ban közzétette népszövetségi 
javaslatát, 1918 okt. 3. államtitkár lett, nov.-ben 
a fegyverszüneti bizottság elnöke, 1918 nov. 11. 
ő kötötte meg Compiégneben a fegyverszünetet. 
A weimari nemzetgyűlésen erélyesen védte a 
versaillesi békeszerződést, 1919 jún. 21. a minisz
terelnök helyettese és birodalmi pénzügyminisz
ter lett, de 1920 márc. 13. le kellett mondania a 
Helfferich-pör következtében, mert Helfferic1! 
visszaélésekkel vádolta. 1921-ben Schulz és Til-
lessen volt katonatisztek agyonlőtték. írt több' 
politikai röpiratot, azonkívül: Erlebnisse im Welt-
kriege (1920). 

Erzerum, török-örmónyországi város, vilajet
székhely, (1920) 48,500 lak. A világháborúban 1916. 
Nikolaj Nikolajevics orosz nagyherceg elfoglalta, 
de 1918. a bresztlitovszki békemegállapodás sze
rint Törökország visszakapta. 

Erzsébet Otttlia Lujza, román királyné (írói 
nevén Carmen Sylva), rnegh. Bukarestban 1916-
márc. 2. Marioara c. operáját (zenéje 0. Cosmo-
vici és Sclimeidler Konrádtól) 1914 jún. mutatta 
be a bécsi Volksoper. Álomvirág c. némajátékát 
(zenéje Monteforte gróftól) 1916. hozta színre a 
bukaresti nemzeti színház. 

Erzsébetbánya (Báiut), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 

Erzsébetfalva nagyközség Pesterzsébet néven 
1926. évben átalakuit r. t. várossá. 

Erzsébetháza (Kraviany), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Erzsébetkápolna (Kaplná), Pozsony vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Erzsébetlak (Jalsovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Erzsébet-nőiskola (1. VI. köt), 1918. tanár

képző főiskolai rangra emelték. Szerves része a 
gyakorlóiskolai nevelőintézet. Az elemi iskolai 
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tanítónőképzői tanári tanfolyam 1909 óta az 
Apponyi-kollégium címet viseli. 1911—1920-ig 
Berta Ilona, 1920—1922-ig Horger Antal volt 
az intézet igazgatója, ekkor Barkáts Máriát ne
vezték ki igazgatónak. 

Erzsébet-rend (1. VI. köt.), 1916 dec. 29. Buda
pesten kelt rendeletével IV. Károly király Zita 
királynét a rend nagymesteróvó nevezte ki s a 
szabályzatot úgy módosította, hogy a rendjel ado
mányozása kizárólag a királyné joga. 1918-ban 
az E. új osztályát létesítette s az Erzsébet-
keresztetalapította, amelyet a rangsorban a nagy
kereszt és a rend első osztálya közé iktatott. 

Erzsébetváros (Ibasfalau), r. t. város Kis-
Küküllő vm, (1920) 3926 lak. (Tr. R.) 

Esbjerg, dán kikötőváros Jiitlandban, (1925) 
23,807 lak. 

Escanaba, város Micbigan északamerikai 
államban, (1920) 13,103 lak. 

Esch, város Luxemburgban, (1922) 21,208 lak. 
'Escherich, 1. Georg, bajor politikus, sz. Schwan-

dorfban 1870 jan. 4. Mint erdész, bejárta a Bal
kánt, Absssziniát, Kamerunt; a világháború alatt 
szervezte a bialoviczi őserdő kihasználását; 'az 
összeomlás után Bajorország védőrségeinek or
szágos kapitánya lett, mikor ezt betiltották, Or-
gesch néven polgári önvédelmi szervezetet állí
tott föl, de ezt 1921. az entente feloszlattatta. 
Erdészeti cikkein kívül müvei: lm Lande des 
Negus(1921); Bialowicz in deutscher Verwaltung 
1916—18. 
*2. E., Kari, német zoológus, szül. Schwandorf-

ban 1871 nov. 18. Tanár volt Karlsruheban. majd 
Münchenben. Bejárta Észak-Afrikát, Kis-Ázsiát, 
Ceylont, az amerikai Egyesült-Államokat; 1913. 
megalapította a Deutsche Gesellsehaft für an-
gewandte Bntomologie egyesületet, amelynek 
elnöke lett. Főbb művei: Die Ameise (2. kiad. 
1916); Die Termiten oder weisse Ameisen (1910); 
Die angewaudte Bntomologie in den Vérein. 
Staaten v. Amerika (1912); Die Forstinsekten 
Mitteleuropas (1913—22). 

Esehwege, város Hessen-Nassauban, (1926) 
12,680 lak. 

Eschweiler, porosz város a Rajna-tartomány
ban, (1925) 26,068 lak. 

Eseuintla, 1. guatemalai departamento, ter. 
4011 km2, (192D 58,989 lak. — 2. E. (La Goncep-
cion de E), a hasonnevű departamento fővárosa, 
(1921) 4505 lak, 
*Esenin, Sergius, orosz költő, szül. Constan-

tinovóban 1895 okt. 4., öngyilkos lett 1925 dec. 
28. Paraszt származású. Bejárta Perzsiát, Fran
ciaországot és az ószakamerikai Egyesült-Álla
mokat, majd házasságot kötött Duncan Isadora 
táncosnővel, miután pedig ettől elvált, Tolsztoj 
unokájával. Jóllehet a szovjetet őszintén támo
gatta, költészetében semmiféle politikai vonat
kozás nem nyilvánult meg, inkább az orosz pa
rasztság miszticizmusát tükrözteti vissza. B. ma
gát az utolsó paraszt költőnek nevezte. Müvei 
angol fordításban is megjelentek. 
*Esher, líer/inald Baliol Érett, viscount, angol 

politikus és író, szül. Londonban 1852 jún. 30. 
Cüiibridgoben tanult, majd a politikai pályára lé
pett. 1880-85. liberális képviselő, 1895—1902. a 

munkahivatal titkára volt, majd különböző poli
tikai bizottságokban működött. VII. Eduárd király 
másokkal egyetemben őt bízta meg Viktória ki
rálynő leveleinek kiadásával, amely 1907. jelent 
meg. Egyéb művei: Footprints of statesmen 
(1892); To-day and To-morrow (1910); The girl-
hood of Queen Victoria (1912); The influenee of 
KingEdward(1914); After the war (1918); The. 
tragedy of Kitchener (1921). 

Esher and the Dittons, város Angolország
ban, Surrey grófságban, London rendőri körze
tében, (1921) 14,309 lak. 

Eskilstuna, város Svédországban, (1925) 30,409-
lakossal. 

Esküdtbíróság (1. VI. köt.). Az 1914. XIII. t - c 
(Bpn.) az E.-i eljárást lényegesen módosította. Az 
új törvény szerint az esküdtekhez intézendő min
den kérdés két elkülönített részből áll: ténykér
désből és jogkérdésből. A főkérdésben a ténykér
dés arra irányul: igaz-e, hogy a vádlott a vád 
alapjául szolgáló tettet elkövette, a jogkérdés 
pedig arra, megállapítja-e ez a tett a vádbeli bűn
cselekményt. A ténykérdést ama tényállás sze
rint, a jogkérdést ama törvény szerint kell szer
keszteni, amelyen a vád alapul. Az elnök fejte
getésénél az eddigi teljes nyilvánosság helyett 
csak a má3ik két biró, az esküdtek, a jegyző, a 
felek és képviselőik lehetnek jelen, viszont az. 
esküdtek tanácskozását a f őtárgyalási elnök ve
zeti s ezen a jegyző is jelen van. Ha az esküdtek 
határozata alapján büntető Ítéletet kell hozni, 
abban két esküdt is résztvesz. A bíróság az ügyet 
akkor is más E.-hoz utasíthatja, ha tagjainak 
egyhangú nézete szerint az esküdtek tévedésből 
hoztak olyan határozatot, amelynek alapján a 
vádlottat fel kellene menteni, továbbá ha csupán 
szótöbbséggel győzött az a vélemény, hogy az 
esküdtek a vádlott terhére tévedtek. Azokban a 
sajtóügyekben, amelyekben a vádat a kir. ügyész
ség képviseli, az elnök fejtegetésére, az esküd
tek határozatának meghozatalára és kilürdeté-
sóre a Bp. szabályai maradtak hatályban. Az 
1912. LXIII. t.-c. 12. §. 2. pontja felhatalmazta 
a minisztériumot, hogy háború esetén az E.-ok 
működését felfüggeszthesse. Ennek folytán szá
mos kir. törvényszék területén már a világháború 
kitörése óta, valamennyi kir. törvényszék terü
letén pedig az 1919. év óta (6898/1919. M. E. 
sz. r.) szünetel az E. működése. 

Esküllő (Astileu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Esmarch, í. Erivin, von, német orvos-tanár,, 

megh. Göttingenben 1915 febr. 9. 
2. E., Friedrich, von, 1908. elhunyt német 

sebész özvegye, Henriette sehleswig-holsteinL 
hercegnő, megh. 1917 okt. 18. 

•Esme, Jean d' (ejtsd: dezm), eredeti nevén 
d'Esménard vicomte, indokínai francia író, szül. 
Sanghaiban 1893.Exotikus regényeiben szülőföld
jének életét festi. Legismertebbek: Thi-Ba, fllla 
d'Annam; Le3 dieux rouges; L'ame de la brousse. 

•Esmein, Jean Paul, francia jogtörténész, szül. 
Tourvéracban (Charente) 1848 febr. 1., megh. Pa
risban 1913 júl. 22.1888-ban a párisi egyetem jog
tanára lett, 1904. az Académie des sclences mo-
rales tagja. Legnevezetesebb művei: Histoire de 
la procédure criminelle en Francé depuis le XIII-
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3iécle jnsqu'á nos joura (1881); Études snr les 
contrats dana le trés ancien droit francais (1883); 
Le mariage en droit canonique (1891); Les orda-
lies dans l'église au IX. siécle (1899); Coura éló-
mentaire d'hlstoire du droit franeaise (1895); 
Éléments de droit constitutionnel francais et com-
paré (1903). 

Esmeraldas, 1. ecuadori tartomány, ter. 14,155 
km2, 35,000 lak. — 2. E.,& hasonnevű tartomány 
fővárosa, 6000 lak. 
*Esnault-Pelterie (ejtsd: enói-peitrí), Bobért, 

francia mérnök, repülőgépszerkesztő, szül. Páris-
han 1881 nov. 8. A Wright-testvérek sikeres kí
sérleteitől ösztönözve, a repülőgéppel kezdett fog
lalkozni s Boulogneban 1907. az első használható 
•egyfedelű repülőgépet építette. 

•Espagnat, Georges d' (ejtsd : deszpánya), francia 
festő, szül. Parisban 1870 aug. 14. A kilencvenes 
években erős színezetű, szóles ecsetkezelésű kom
pozícióival tűnt ki. 

•Espaillat v. Moca, san-domingói tartomány, 1. 
Moca. (XX. köt.) 

Esperanza, La, város Honduraszban, kb. 
11,500 lak. 
"Espina tle eorona Cristi (növ.), 1. Gle-

diischia. (VIII. köt.) 
*Espinas, Victor Alfréd, francia filozófus és 

szociológus, szül. St. Plorentinben (Yonne) 1844 
máj. 23. 1894-ben a párisi egyetem tanára, 1905. 
az Académie des sciences morales tagja lett. Fő 
közgazdasági és társadalmi bölcseleti tárgyú 
müvei: Des sociétés animales (1877); La philo-
sophie experimentáló en Italie (1880); Histoire 
des doctrines économiques (1891); La phüosophie 
sociale du XVIII. siécle et la Revolution (1898); 
La sociologie dans Penseignement secondaire 
(1900) stb. 

Espirito Santo, a brazíliai egyesült államok 
egyike, ter. 45,000 km2, (1920) 457,000 lak.-

*Esselborn, Kari, német építészmérnök, szül. 
Alzeyben 1852 máj. 31. Darmstadtban az orszá
gos ópítőipariskola tanára volt. Munkái: Lehr-
huch des Maschinenbaues'(1911); Lehrbuch des 
Hochbaues (2. kiad. 1913); Lehrbuch des Tief-
baues (5. kiad. 1914); Lehrbuch der Elektrotech-
nik (1920); írt azonkívül elbeszéléseket, szín
műveket és költeményeket. 

Essen, porosz város a Rajna-tartományban, 
<1926) 466,088 lak. 1923 jan.-tól 1925 jnl.-ig a 
franciák tartották megszállva. 

*Essen, Fredrík, báró, svéd államférfi, szül. 
Kaflásban 1831 júl. 31., megh. 1921 okt. 3. A kon
zervatívok egyik vezető embere volt. Mint pénz
ügyminiszter (1888—1894) keresztülvitte a mező
gazdasági és ipari vámokat. 

•Esseő Erzsébet, szobrász és grafikus, szül. 
Jánosházán (Vas vm.); művészeti tanulmányait 
1911. kezdte Berlinben, folytatta Firenzében, 
Rómában ós Münchenben, ahol égy évtizeden át, 
mint az odavaló Secession tagja, szerepelt fő
kép emlékérmekkel (magyar koronázási érem, 
Hungária, Hindenburg, Wölfflin, Tagore, Rönt-
gon, Antal püspök stb.), állatszobrok- és rajzok
kal, bronz-, terrakotta- éa márványplasztikával 
(Kariatid, a Szépművészeti Múzeumban; Beetho
ven, Anyja képmása, Anyoí szeretőt, fiatal leány

torzó atb.). Érmeit a legtöbb európai állami érem
tár megszerezte, két bronzazobrát megvette a 
brüsazeli múzeum, több díjat nyert a müncheni 
Münzkabinet pályázatain. 

Essex, grófság Angolorazágban, ter. 3964 km', 
(1921) 1.468,341 lak. 

*Essig, Hermann, német író, szül. Truchtel-
flngenben (Württemberg) 1878 aug. 28., mogh. 
Berlinben 1918 jún. 20. Színművei részint fan-
tasztikuaak, róazint naturalisztikusak: Die Wei-
ber von Weinsberg (vigj., 1909); Die Glückskuh 
(1910); Ihr stüles Glüek (színmű, 1912); Napo-
leons Aufstieg (színmű, 1912); Der Held vom 
Wald (színmű, 1913); Der Schweinepriester 
(vigj., 1914). 

*Esslen, Joseph Bergfried, német nemzet
gazda, szül. Trierben 1879 aug. 13. Tanár volt 
Zürichben, majd Berlinben, 1919. a göttingeni 
egyetemen. Főbb művei: Gesetz vom abnehmen-
den Bodenertrag (1905); Geldmarkt (1909); Die 
Fleischversorgung des Deutschen Reichs (1912); 
Die Valutazölle der Gegenwart (1922). 

JEsslingen, város Württembergben, (1925) 40,562 
lakossal. 

*Esszád pasa, albán törzsfő, szül. Tiranában 
1863., meggyilkolták Parisban 1920 jún. 13. Ó 
ajánlotta föl az albán fejedelemséget Vilmos 
wiedi hercegnek, de 1914. összeesküvéat forral
tak ellene, elfogták ós kiutasították. 1914 szept. 2. 
a fejedelem elűzése után visszatért s okt. 12. feje 
lett az új kormánynak s az entente pártjára állt. 
1916 szept.-ben a konstantinápolyi haditörvény
szék távoli étében halálra ítélte, ettől fogva Sarrail 
főhadiszállásán tartózkodott Szalonikiban, majd 
Franciaországba ment, de Parisban az albán Avni 
Rusztem agyonlőtte. 

*Esta-unié (ejtsd: esztónié), Edouard, francia író, 
szül. Dijonban 1862 febr. 4.; 1924. az akadémia 
tagja lett. Regényei: L'empreinte (1896); L'épave 
(1902); La vie secréte (1908); Les choses volent 
(1913); L'appel de la route (1922). 

Este, olasz város, mint község (i92é) 12,925 lak. 
Este, fejedelmi család (1. VI. köt.). Ferenc 

Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös meggyil
kolása után (1914) az B. család cime és vagyona 
az új trónörökösre, Károly Ferenc Józsefre 
szállt, aki trónrakerülvén, 1917. az E. nevet és 
címet másodszülött fiára, Róbert Károly főher
cegre ruházta. 

*Esteli, 1. nicaraguai departamento, ter. 2340 
km2, (1920) 30,515 lak., ebből 4532 fehér. — 2. E, 
a hasonnevű departamento fővárosa, (192a) 10,583 
lakossal. 

Estepona, város Malaga spanyol tart.-ban, 
(1920) 10,047 lak. 

Esterházy-cyaZód, herceg és gróf (1. VI. köt.). 
1. E. Alajos herceg, lovassági tábornok, megh. 
Bécsben 1912 okt. 26. 

2. E- Dániel gróf, megh. Salzburgban 1922 
nov. 19. 

3. E. Gyula gróf, szül. 1840., hősi halált halt 
Czernovitzban 1916 jún. 6. Mádon volt híres bor
gazdasága. A háború kitörésekor önként jelent
kezett frontszolgálatra és az északi harctéren az 
ú. n. Russ-té\e lövészkülönítményben teljesített 
szolgálatot 
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4. E. Imre gróf, főrendiházi tag, megh. 1918 
máj. 9. 

ó. E. Kálmán gróf, volt főispán, megh. Kolozs
várott 1916 febr. 9. 

6. E. Miklós herceg megh. 1920 ápr. 6. A 
Magyar Tud. Akadémia igazgatósági tagja volt, 
1912. főpohárnokmesterré nevezték ki. 

7. E. Miklós Móric gróf, v. b. t. t., megh. 
Csákváron 1925 jan. 21. 

8. E. Móric gróf, 1917 jún. 15. Tisza István 
lemondása után kormányt alakított a választójog 
megalkotására, de programmját nem valósíthatta 
meg. Lemondása után (1917 aug. 9.) a magán
életbe vonult vissza. 

Eston, város Angolországban, Yorkshireben, 
(i92i) 30,635 lak. 
*Estonrnelles de Constant, Paul Henri Ben

jámin d' (ejtsd: détumeii), báró, francia pacifista, 
szül. La Plecheben 1852 no v. 22., megh. Bordeaux-
ban 1924máj. 15. Követségi tanácsos volt London
ban, azután képviselő, majd szenátor; a hágai 
békeértekezleteken Franciaország meghatalma
zottja, 1919. a nemzeti muzeumok főigazgatója. 
Értekezéseket írt a béke kérdéseiről és a válasz
tott bíróságokról. Müvei: La conciliation Inter
nationale (1906); La politique extérieure de la 
Francé (1910); Les États-Unis d'Amérique (1913). 
1909-ben megkapta a Nobel-békedíjat. 

Estrada, La, város Pontevedra spanyol tarto
mányban, (1920) 28,827 lak. 

Estremadura, 1. vidék Spanyolország Ny.-i 
részében, ter. 41,860 km2, (1920) 1.105,088 lak. — 
2. E-,Portugália egyiktartománya,ter.l7,972 km2, 
(1920) 1.544,704 lak. 

Estrup, Jákob Brönnum Scavenius, dán 
államférfi, megh. Kopenhágában 1913 dec. 24. 

Észak-Amerika (1. VI. k.). Közép-Amerikával 
és az Antillákkal együtt területe 20.817,000 km2, 
a sarki területekkel 24.150,216 km2, lakossága 
a legújabb népszámlálások szerint 145.100,000. 
Politikai területei a következők : 

Államok. 
Egyesült-Államok 
Mexikó... _ 
Guatemala 
Salvador — 
Honduras — 
Nicaragua . 
Costa Rica 
Panama - — 
Kuba (és a hozzátar 

tozó szigetek) 
Haiti 
San-Domingo — 

Brit területek. 
Kanada 
Űj-Ftmdland 
Labrador 
Bermuda-szigetek 
Brit-Honduras 
Bahama-szigetek 
Barbados 
Jamaika -
Kajmán- és Kaikosz-

szigetek 
Anguilla-sziget 
Antigua-sziget _ 
Barbuda és Redonda 

Te rü l e t 
k m ! L a k o s s á g 

(1920) 
(1912) 
(1916) 
(1920) 
(1921) 
(1920) 
(1920) 
(1920) 

(1920) 
(1919) 
(1921) 

(1921) 
(1920) 
(1919) 
(1920) 
(1921) 
(1921) 
(1920) 
(1921) 

(1921) 
(1911) 
(1911) 

9.309,391 
1 SS9,200 

113,030 
21,160 

114,670 
128,340 

48,410 
86,252 

166,122 
28,676 
48,577 

1.659,832 
110,679 
310,000 

50 
22 270 
11Í405 

430 
10,896 

580 
91 

2801 
1 6 1 / 

105.738,144 
15.512,595 
2.200,000 
1.3G0,O0O 

637,114 
638,119 
468,873 
401,428 

2.899,705 
1.631,250 

897,405 

i. 772.000 
263,683 

3,647 
21,987 
45,317 
53,031 

198,336 
857,921 

10,865 
4,075 

32,269 

Dominica-sz ige t 
Mont ser ra t - sz i g e t 
Nevis-sziget 
S. Cr i s topher -sz ige t 
V i rg in I s lands-sz ige tek 
Tr in idad-sz ige t 
Tobogo-sz iget 
ö r e n a d a - s z i g e t 
Carr iacou-sz iget 
Bánta Lucia-sz ige t ._. 
Sa in t Vincent~szíget_„ 
E \ Grenad ine-sz ige t 

Francia területek. 
Sa in t -P i e r r e és Miquélon 
Gnadeloupe 
Mar t in ique _ _. 

Németalföldi területek. 
Curacao 
B o n a i r e 

Bamt-Eas tac l ie 
Sába — .'.. 

Grönland (dán) 

Az Egyesült-Államok 
területei. 

Por to r ico-sz ige t 
St . -Croix és k ö r n y é k e 

sz ige te i 
St, Tnomas-sz ige t 
St . John- sz ige t _ 
A P a n a m a - c s a t o r n a Öve 

1 
í 

(1921) 
(1921) 

1 (1911) 
i (1911) 

(19 l i ) 
(1920) 
(1920) 
(1911) 
(1911) 
(1921) 
(1921)1 
(1921) / 

(1921) 
(1921) 
(1921) 

(1920) 
(1920) 
(1920) 

(1920) 
(1920) 
(1920) 

(1921) 

(1910) 

(1917) 
(1917) 
(1917) 
(1921) 

Te rü l e t 
km* 

754 
83 

129 
168 
150 

4 ,544\ 
295 / 
311 \ 

3 4 / 
602 
S60 

241 
1,780 

987 

550 
335 
206 

47 
21 
18 

2.180,000 

9,314 

218 
86 
54 

1,228 

Lakosság 

37,059 
12,120 
12,945 
26,283 

5,562 
391,279 

75,663 

51,505 
44,447-

3,918; 
229,889 
244,439 

82,709 
7,119 
8,265 
2,633 
1,315 
1,661 

14,502. 

1.299,809* 

14 ,901 
10,191 

959 
23,757. 

Eszakamerikai angol irodalom (1. VI. k.). Az-
É. a romantikus renaissance után (a XIX. sz. 
utolsó éveiben) realisztikus irányban fejlődött. A 
regényhősöknek egész élettörténetét szeretik el
mesélni s jellemző a tényekhez való ragaszkodás. 
Mark Twaint (f 1910), Q. Henryt (f 1910), Henry 
Jameset (f 1916), W. D. Howellst (t 1920) egy 
sem érte el a követők közül. Legnagyobbak ezek 
között: Booth Tarkington, az amerikai városok 
életével és az ifjúsággal foglalkozik. A newyorkb 
társadalom rajzával tűnik ki Edith Wharton. 
Az egyetemi élettel foglalkozik Dorothy Gan-
field (szül. 1879) The Bent Twig c. regényében; 
egy női lélek mesteri rajza és a házasélet bol
dogságánakdicsérete The Brimming Gup. Egyéb 
nagysikerű írók: Zóna Gale (szül. 1874) Miss 
Lulu Bett c. regényével, Sinclair Lemis (Main-
Street), Mrs. Mary S- Watts (The Rise of Jennie--
Cushing), Henry Sydnor Harrison (Gueed; V.. 
V. 's Eyes), Joseph Hergesheimer (The 3 black 
pennys). Anne Douglas Sedgivick-et a világ
háború inspirálta legjobb novellái megírására 
(Autumn Crocuses). Mark Twain után Amerika 
legjobb humoristája George Ade (Pables in 
Slang); drámákat is írt (The College Widow; 
Pather and the boys). A drámában kitűnnek: 
Glyde Fitch; Augustus Thomas: a fentemlített 
Booth Tarkington (Clarence c. vígjátékával); 
George M. Cohans (The Tavern); Louis K. An-
spacher (The unchastened woman); Eugene 
Walter (The easiest way). A költészet terén 
reprezentáns egyéniséget nem találunk. A világ
háború óriási háborús költészetet produkált. 
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"Vándorlantos volt Vachel Lindsay, aki saját 
•dalait adta eló énekkel s beutazta az egész or
szágot. Dallamos nyelv, szin és képzelőerő jel
lemzi verseit. A falusi életet énekli meg Róbert 
Frost (North of Boston); Anna Hempstead 
Branch a családi tűzhely boldogságát; méltóság 

•és báj jellemzi Edwin Ariington Robinson köl
tészetét. Paródiáival tűnik ki a Heine-utánzó 
Louis Vntermeyer (szül. 1885), szonettéivel és 
háborús költeményeivel Brian Hooker (szül. 
1880). Szélsőséges költői irányok hirdetője Garl 
Sandburg. Kitűnő anthológiát állítottak össze 
Monroe és Henderson. A tudományos irodalom 
roppant gazdag s itt át nem tekinthető. Megem
lítjük a történetíró Rhodes-t, a Shakespeare
kutató Furness-t és az irodalom történetíró 
Pame-t. 

Északamerikai Egyesült-Államok (1.VI. köt.), 
ter. 7.996,918 km2, doao) 105.827,858 lak., az 
1925-iki népszámlálás szerint 113,493,720 lak., 
ebből kb. 10V, millió (10%) néger. 

Államok 

Alabama 
Arizona _. 
Arkansas ... . . . 
Colorado _. 
Connecticut 
Delaware 
Distr. Columbia... 
Florida 
Georgia 
Idaho 
Illinois 
Indiana ._. — 
lown. _. 
Kalifornia 
Kansas _. 
Kentncky _ 
Louisiana... 
Maine 
Maryland .. . 
Massachusetts — 
Michigan ._. 
Minnesota.. 
Mississipi._. 
Missouri 
Montana — 
Nebraska 
New Hampshire ... 
New Jersey 
New Mexico .„ 
New York 
Nevada _. 
Nortb Karolina — 
N'orth Dakota 
Ohio ... ._ 
Oklahoma. _. . 
Oregon 
Pennsylvania. 
Rhode Island 
South Karolina ... 
South Dakota _ . 
Tennessee _. . 
Texas ... — „ . 
ütah _. . 
Vermont 
Virginia 
Washington ... . 
West-Virginia . 
Wisconsin.. _. . 
Wyoming . 

A nagy tavak területé... 
Hivatalnokok, katonák 

országon kívfil 
stb. az 

Összesen 

Terület 
(km") 

134,669 
295,134 
138,132 
269,214 
12,859 
6,138 

181 
151,939 
153,490 
217,261 
146,756 
94,153 

145,415 
409,973 
212,780 
105,145 
125,625 
85,570 
31,926 
21,408 
150,162 
219,318 
121,376 
179,791 
378,506 
200,768 
24,192 
21,299 

317,609 
127,438 
286,675 
135,778 
183,460 
106,289 
181,440 
850,440 
116,872 
3,233 

80,258 
201,014 
103,832 
688,644 
220,114 
24,770 
110,399 
179,031 
62,598 

145,205 
253,587 

7.839,064 
157,854 

Lakosság 
(1920) 

2.348,174 
334,162 

1.752,204 
939,661 

1.380,685 
223,003 
437,571 
968,470 

2.895,832 
431,866 

6.485.280 
2.930,390 
2.404,021 
3.426,861 
1.769,257 
2.416,630 
1.798,509 
768,014 

1.449.661 
3.852,356 
3.668,412 
2.387,125 
1.790,618 
3.404,055 
548,889 

1.296,572 
448,083 

8.155,900 
360,350 

10.385,227 
77,407 

2.569,123 
646,872 

5.759,394 
2.028,283 
783,389 

8.720,017 
604,397 

1.683,724 
636,547 

2.337,885 
4.663,228 
449,396 
852,428 

2.309,187 
1.356,621 
1.463,701 
2.632,067 
194,402 

105.710,620 

117,238 
7.996,918 || 105.827,858 

Története. Az 1912-iki elnökválasztás az 1896 
óta uralmon volt republikánusok bukásával és a 
demokrata Wilson Woodrow professzor gy őzei
mével ért véget, ki államtitkárául Bryan Wil-
liamot, a pártnak többször szerepelt elnökjelöltjét 
választotta. Wilson kormányát általában a ha
bozás és határozatlanság jellemezte, mert párt
jának hagyományai szerint a béke fenntartásá
hoz ragaszkodott, az események viszont elemi 
erővel szorították a háború felé. így jutott fél
eredményekhez a mexikói kérdésben, melybe 
hosszú kísérletezés után fegyverrel avatkozott 
be, amíg a délamerikai államok, Argentína, 
Brazília és Chile szövetségre nem léptek (ú. n. 
ABC-szövetség, 1915 ápr. 25.) és megegyezésre 
nem kényszerítették (jún. 24.). így folytatott 
semleges politikát a világháborúban is, bár az 
amerikai kereskedelemben a hadiszerszállltás 
lendült fel és a személyszállító hajók is azzal 
foglalkoztak (Lusitania). Wilson komoly elhatá
rozással igyekezett a formaszerű semlegességet 
megtartani, az orosz hatalom összeomlásával 
azonban a nyugati hatalmak minden erejüket 
Amerika megnyerésére fordították és Wilson 
1917 elején fegyverrel avatkozott be a világ
háborúba, melyet voltaképen ez a beavatkozás 
döntött el végérvényesen. Wilsonnak 2 millió 
amerikai katonát sikerült az európai harctérre 
szállítani; midőn azonban maga is Európába 
jött, hogy Amerika nagy befolyásával a világ
nak békét adjon, az amerikai csapatokat haza
küldte és fegyvertelen állapotban már semmi 
ereje sem volt ahhoz, hogy a nagyobb erőkkel 
rendelkező európai kormányokat a saját béke-
programmjának elfogadására bírja. Magasztos 
eszméit, melyeket 1918 jan. 8. 14 pontban foglalt 
össze és később is kiegészített, a békeszerződé
sek eltorzították, úgy hogy midőn az elnök az 
általa is elfogadott és aláirt békeszerződéseket a 
kongresszus asztalára tette, az nem fogadta el. 
Röviden összefoglalva, ezek a körülmények adták 
Wilson tragédiáját. Az amerikai beavatkozás 
egyébként az É.-at hatalmában még jobban meg
növelte. A szövetségesek neki tartoztak, a meg
alázott ellenség tőle várta helyzetének jobbra
fordulását. Az amerikai közvéleményt azonban 
a szenvedett erkölcsi kudarc rendkívül tartóz
kodóvá tette. Wilson első államtitkára, Bryan, 
már 1915. csalódottan fordult el a demokrata 
párt elnökétől, a második, Lansing Róbert a 
békekonferencia visszásságai miatt hagyta ott, 
végül az 1920-iki választásokban maga is elbu
kott és a szigorú kritika elől elvonulva halt meg 
Helyét a republikánus Harding Warren, ennek 
1921. elkövetkezett halála után pedig Goolidye 
Calvin foglalta el, kit hivatali idejének eltelte 
után újból megválasztottak. Coolidge az ame
rikai közvéleménynek hódolva, igen tartózkodó 
politikát folytat. 

Irodalom. Wilson elnöknek a párisi békekonferencián 
összegyűjtött papírjait az elnök igazolása érdekében az 
amerikai Baker adta ki 3 kötetben, melyeknek német 
fordítása is megjelent, Berlin 1923. Beszédeit és üzeneteit 
franciául is közzétették: Messages, discours, documents 
diplomatiques relatifs a la guerre, 1914—19, 2 kötet, 
Paris 1919. Angolban Soott B. J. adta k i : Prcsident 
Wilson's Foreign policy. Messages, adresses, papérs. New-
York 1918. Az 1919. elhalt Rooseveltnek kitűnő élelrajaát 
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adta Oharmroo'l lord: Theodore Roosevelt. London 1923. 
Az amerikai beavatkozásról írt Lansing államtitkár i s : 
The peace negotiations. London 1921. V. ő. még RoWnson-
West: The foreign policy of Woodrow Wilson, 1913—18. 
New-York 1918 és Mac Jlaster J. B. : United States and 
the World War, 2 kötet, New York 1920. 

Észak-Borneo, 1. Borneo. (XX. k.) 
Eszak-Brabant, 1. Brabant. (XX. k.) 
Észak-Dakota, amerikai állam, 1. North-

Dakota. (XX. k.) 
Eszak-Dvinszk, 1. Szjevero-Dvinszk- (XX. k.) 

•Észak-Hollandia, Németalföld egyik tarto
mánya, ter. 2794 km', (1920) 1.290,723 lak. 
*Északi osszétok területe, autonóm terület 

Belső-Oroszországban, Észak-Kaukáziában (XX. 
köt.), alakult: 1924 júl. 7. 

Észak-Írország (Northern Ireland; JJlsier. 
Ml: Uladh,!. ülster, XVIII. köt.). Közigazga
tási beosztása: 

Gróíságok: Ter. (km') Lak. (1921) 
Antrim 2,8*4 193,864 
Armagh ... 1,2G6 120,291 
Belfast (város) 60 386,947 
Down ... ... . . . _ 2,463 204,303 
Fermanagh _ ... 1,691 61,836 
I.ondonderry 2,075 99,845 
Londonderry (város) . . . 10 40,780 
Tyrone 3,154 142,665 

13,568 1.250,531 

Fővárosa: Belfast, (1921) 386,947 lak. Az észak
ír parlament első ülése 1921 jún.-ban volt. A 
szenátus 24 választott tagból és 2 hivatalnokból, 
az országgyűlés (House of Gommons) 52 öt évre 
választott tagból áll. B. az 1921 dec. 6-iki szer
ződés értelmében 13 taggal képviselteti magát 
az angol birodalmi parlamentben. 

Északi sark, 1. Sark. (XX. k.) 
Északi sarkvidék, 1. Sarkvidék. (XX. k.) 
Északi territórium (Ausztrália), területe 

1.356,130 km", (1919) 4706 telepes és kb. 20,000 
civilizálatlan benszülött lakossal. 1911-ben az 
ausztráliai szövetségi kormány közvetlen igaz
gatása alá helyezték. 

Észak-Jütland, 1. Jütland. (XX. k.) 
Észak-Karolina, amerikai állam, 1. Karolina. 

<X.,és XX. köt.) 
Észak-Kaukázia, orosz terület, magában fog

lalja a régi Sztavropol és Terek kormányzósá
gokat, a régi Don-, Kubán- ós Fekete-tengeri 
területeket, továbbá az adige-cserkeszek,abalkar-
kabardinok, a cserkesz-karacsajok, az északi osz-
szétok és ingusok autonóm területeit. Ter. (1925) 
279,670 km', (1920) 6.833,090 lakossal. Fővárosa 
Vlqdikavkasz, (1920) 61,414 lak. 

Észak-Rhodesia, 1. Rhodesia. (XX. k.) 
Észak-Santander, 1. Santander. (XX. k.) 
Eszék (Osijek), város, most a Szerb-Hor

vát-Szlovén királysághoz tartozik, (1920) 34,412 
lakossal. 

Eszeny (Esen), Szabolcs vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Eszipov, Annette, orosz zongoraművésznő, 

megh. Szent-Pétervárott 1914 aug. 18. 
Eszkáros (Eskáros), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Eszki Sehir, az azonos nevű török vilajet fő-

Yárosa Kis-Ázsiában, (1915) 45,000 lak. 
Eszneh (Eszna), város Egyiptomban, Lukszor-

tól D.-re, kb. 20,000 lak. 

Esz-Szalt, város Transzjordániában (nianda-
tárius Nagybritannia), Belka kerületben, kb. 
15,000 lak. 1918 máj.-ban nagy harcok folytak 
körülötte. 

Esztár, nagyk. Bihar vm., (1920) 1819 lak. 
Esztebnek (Stebník), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Esztebnekhnta (Htdiská), Sáros vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Eszternek (Estetnie), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Esztény (Stoiana), Szolnok-Doboka vármegye. 

(Tr.R.) 
Eszterág (Stricava), üng vm. (Tr. Szl.) 
Eszterce (Otrháriki/), Trencsén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Eszteregirye, kisk. Zala vm., (1920) 1144 lak. 
Eszterény (Ostrany), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Eszterézs (Striezovce), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Eszterga v. esztergapad (1. VI. k.) elterjedt szer

számgép, mellyel rendesen körhengert, körkúpot 
vagy egyéb forgási felületet állítunk elő. Úgy a 
vas-, fém- és főleg a gépiparban, mint a faipar
ban ós a kövek kiesztergálásánál általánosan 
használatos. Az B. jellegzetes alakját, az ú. n. 
hossz-B.-t a Szerszámgép címszó 2. ábráján 
(1. XVII. köt.) ismertettük. Ugyanott a 9. ábrán 
bemutattuk a tárgy és a szerszám rendes befo
gását és mozgását körhenger esztergálása eseté
ben és a 10. ábrán csavarmenet-metszés alkal
mával. Ilyenkor a tárgy vízszintes tengely körül 
forog és a gyalukéshez hasonló kés a kiesztergá
landó tárgy tengelyével párhuzamos irányban 
halad. Kúpalak esztergálásakor vízszintes ferde 
irányban mozog a szerszám. Szokásos a kést a 
tengelyre merőleges vízszintes irányban is járatni, 
mikor is sík felületet kapunk. A gépiparban 
külön ledaraboló, ú. n. leszúró padok is vannak 
(1. Lemetsző gép, XII. köt.). A fa- és a kőiparban 
a profilalakú kések is elterjedtek, amelyekkel 
tetszőleges forgási felület állítható elő. A Szer
számgép címszó alatt bemutattuk a nagyobb át
mérőjű lendítő kerekek kiesztergálására szolgáló, 
ú. n. sík-E.-t (12. ábra) és a függőleges tengely 
körül forgó, revolverfejjel ellátott ú. n. karusz-
szel-padot (11. ábra). Az olcsó tömegcikkek gyár
tására szolgálnak az ú. n. revolver-padok (1. XVI. 
köt.), amelyek lehetnek egész- vagy félautomaták 
is (1. Szerszámgép 7., 13. és 14. ábra). Ritkák az 
olyan B.-szerkezetek, melyek a tárgynak ellipszis 
forgást adnak. 

•Esztergakés, a gyalukéshez hasonló egyszerű 
szerszám. Alakját lásdr a Szerszámgép címszó 
(XVII. köt.)í>. ábráján. Általában szerszámacélból 
kovácsolják ki és megedzik. Bz úgy történik, 
hogy vörös izzó hőmérsékletre felhevítve, ólét 
gyorsan a vízbe mártják, mi által az annyira 
megkeményedik, hogy csak köszörűvel munkál
ható meg (1. Edzés, VI. köt.). Ha a kés metsző éle 
elkopott, köszörülni több ízben is lehet. Akkor 
azonban, ha más alakra akarjuk a kést formálni, 
előbb ki kell lágyítanunk aképen, hogy újra vörös 
izzó hőmérsékletre hozzuk és aztán lassan le
hűtjük. Körülbelül negyedszázad óta elterjedtek 
az ú. n. gyorseszterga-acélok is (1. Szerszámacél 
XVII. köt.), melyek rendesen magasabb hőfokról 
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áé levegővel hűtve edződnek és bonyolultabb a 
kilágyításuk is. 

Esztergály, kisk. Zala vm., (1920) 725 lak. 
•Esztergályos János, szocialista politikus, szül. 

Dunaföldváron 1873 dec. 4.Vasmunkás volt; több 
évig, jórészt gyalog járta a külföldet. 1904-ben 
az általános vasmunkás-sztrájk után el kellett 
hagynia az országot. Egy ideig Berlinben dolgo
zott, majd a Magyarországi Molnárok és Malom
munkások Szövetségének titkára lett. 1908-ban 
Amerikába vándorolt ki, de hazajött és a Munkás
biztosító Pénztár végrehajtója lett. 1916-ban a 
Népszava kiadóhivatalának vidéki szervezésével 
bizták meg, majd a központi titkárságba került. 
1922-ben nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési kép
viselővé választották. 

Esztergom vármegyének (1. VI. k.) a Dunától 
É.-ra eső részét (párkányi járás) a trianoni béke
szerződés Cseh-Szlovákiának Ítélte oda (545 kma 

37,092 lakossal). A megmaradt rész területe 532 
km*,népessége 1869-ben 38,057,1910-ben 53,725, 
1920-ban 55,793 volt. Egy km»-re 104-9 lakos 
jut. Anyanyelvre nézve volt 40,175 magyar 
(72-0o/o), 8483 német (15-2%), 6846 tót (12-3°/o), a 
többi 289 (0-5o/o) egyéb. Hit felekezetre nézve 
r. kat. 50,090 (89'8<>/o), gör. kat. 139 (0-2°/0), ref. 
4058 (7-3«/o), ág. h. ev. 869 (0-7°/o), izr. 1047 (l-9<>/0), 
a többi egyéb. Foglalkozását illetőleg a népes
ség 39-2°/o-a őstermelő, a bányászat ós kohászat 
körébe tartozik 22-0%,az iparhoz 17-S°/o»akeresk. 
és hitel körébe 2-5°/0, a közlekedéshez 3-3°/o, a köz
szolgálat és szabadfoglalkozások körébe 4-3%, 
a véderőhöz 4-2°/0, k. m. n. napszámos volt 1-0%, 
nyugdíjas stb. 2-9%, házi cseléd 1-7%, egyéb és 
ismeretlen foglalkozású l-6°/0. A keresők (25,171) 
a következőképen oszlottak meg: őstermelő 
11,018, bányászat és kohászat 3978, ipar 4086, 
kereskedelem és hitel 624, közlekedés 560, köz-
szolg. és szabad f ogl. 1023, véderő 1737, k. m. n. 
napsz. 284, nyugdíjas stb. 816, házi cseléd 812, 
egyéb és ismeretlen 233. Az eltartottak száma 
80,622. Közművelődés tekintetében a népesség 
78-0%-a» a 6 éven felüli népességnek pedig 
88-0%-a tud írni-olvasni. A vármegye területén 
van 10 kisdedóvó, 49 mindennapi elemi, 35 álta
lános ismétlő, 6 gazdasági ismétlő, 4 iparos- és 
kereskedőtanonciskola, 2 polgári és 3 közép
iskola összesen 12,335 tanulóval. Közigazgatás. 
A vármegyében 1 rendezett tanácsú városon 
kívül csak egy szolgabírói járás van, ú. m.: 

A vármegyében van 15 nagyközség és 8 kis
község. A községek általában véve középnagy-
ságúak. 2000-en felül van összesen 8. Legnépe
sebbek E. r. t. városon kívül Dorog 3943, Tokod 
3234 lakossal. E. vármegye egyelőre közigazga
tásilag egyesítve van Komárom vármegyével; 
az egyesitett vármegye székhelye > Esztergom. 

Egyházi tekintetben a vármegye 25 r. kat. 
plébániája az esztergomi érseki egyházmegyéhez, 

4 református egyháza a dunántúli egyházkerület
hez tartozik. Törvénykezési szempontból a vár
megye a budapesti kir. Ítélőtábla és a pestvidéki 
kir. törvényszék területéhez tartozik; van 1 já
rásbírósága E.-ban, mely telekkönyvi ügyekben 
bírói hatáskörrel van felruházva. Közjegyző 
E.-ban. Pénzügyi tekintetben a budapesti pénz
ügyigazgatóság hatásköre alá tartozik. Adó
hivatal, pénzügyőrség, államépitészeti hivatal és-
erdőhivatal E.-ban; kereskedelmi és iparkamara,, 
valamint kultúrmérnöki hivatal Győrött. A vár
megye területén van 35 orvos, 11 gyógyszertár 
ós 51 bába, továbbá 3 közkórház (236 ággyal). A' 
vármegye termőterületéből 38,747 kh. szántó
föld. Terményei (1922—1923): búza 48,601, rozs 
28,968, árpa 25,250, zab 18,727, tengeri 31,094, 
burgonya 52,450 q. 

Esztergom, r. t. város, szab^kir. város címmel 
(1. VI. köt.), az ideiglenesen egyesitett Esztergom 
és Komárom vármegyék székhelye, (1920) 19,137 
lak. Házainak száma kereken 2200. A város 1926. 
vízvezetéket létesített, tereit és utcáit nagyrészt 
befásították. A primási képtárat újra rendezték és-
felállították az érseki tanítónőképző intézetet. A 
Vöröskereszt-kórház a városi közkórház tartozéka 
lett. Új otthont kapott a Német-utcában a Kat.. 
Legényegyesület, a Simor János-utcában a föld
míves-olvasókör. A környező erdőségekben fel
állították a Vaskapui kilátót és turista menedék
házat. Megjelenik 2 lap mellett az Esztergom Év-1 
lapjai című történettudományi folyóirat. 

Eszterháza, kisk. Sopron vm., (1920) 884 lak.. 
Észt nyelv és irodalom. A szabadság kivívása 

jótékony hatást tett az É. művelésére. Az észt 
irodalmi nyelv az utóbbi évek alatt gyors fejlő
désnek indult, főtőrekvés az idegen, főleg né
met szavaknak a népnyelvből való, sőt újonnan 
alkotott 8 néha a finnből — mint testvéruyelv-
ből — vett szavakkal való helyettesítése. Az iro
dalom évente számos tudományos és szépiro
dalmi művel gazdagszik. A régi nemzeti írók új. 
kedvvel látnak munkához s ifjabb tehetségeknek 
egész sora áll elő. 1917-ben az íróknak egy új 
csoportja támadt «siuru» (csudamadár, kb. turul) 
néven. Nevezetesebbek ezek közül: Maria Under, 
H. Visnapuu, J. Semper, A. Allé, J. Barbarus s-
J. Kárner. A régebbek közül: V. Grünthal-Ridala, 
G. Suits, A. Kitzberg, K. E. Sööt, E. Wilde a leg
népszerűbbek. V. 9. Aino Kallas, Nuori Viro 
(Helsinki 1918,HjúÉsztország);Iíe»-M7íaríi!I/iwe2e, 
Az észt irodalom történetének fővonalai (Túrán 
1925). 

Esztonia, 1. Észtország. (XX. k.) 
Észtország (nemzeti néven: Eesti), 1919 óta 

önálló szabad állam a Keleti-tenger mellett, a 
Finn- és a Rigai-öböl közt. Két régi orosz kor--' 
mányzőságból, az egész Estlandból és Livland 
északi, észt nyelvű részéből alakult. Területe 
47,550 km2, melyből 20<>/o erdőség, 15°/0 ter
méketlen s a többi rét, legelő és szántóföld. Határ- ' 
államok: K.-en Oroszország, D.-en Lettország; 
természetes határ a Finn-öböl, a Narova-folyó 
és a Pejpusz-tó. A földmivelés és gyáripar már 
az orosz uralom alatt is aránylag fejlett fokon ' 
állott; a függetlenség korszaka alatt nagy len
dületet vett az olajpala (Brennschiefer) bánya-

Járás, város 
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szata, mely tüzelő és nyersolajtermő ásvány az 
ország É.-i partvidékén fordul elő nagy mennyi
ségben. 

A tartui béke után az ideiglenes kormány nyom
ban egybehívta a 120 tagból álló alkotmányozó 
nemzetgyűlést, mely kimondotta, hogy É. de
mokratikus köztársaság. Az 1920 jún. 19-ikéről 
kelt alkotmány (Pöhiseadus) szerint az államfő 
riigivanem (országnagy) nevet visel s egyúttal 
a 10 miniszterből álló kormánynak (vabariigi 
valitsus) feje, így tehát kormány változás esetén 
az államfő megbízatása is megszűnik s a 100, 
bárom évre választott képviselőből álló ország
gyűlés (riigikogu) a hatalom egyedüli birtokosa 
és végrehajtója. Minden 20 évet betöltött állam
polgár — nemre é3 képzettségre való tekintet 
nélkül — aktiv és passziv választójoggal bír. 
25,000 választónak jogában áll népszavazás el
rendelését kérni vagy törvényjavaslatot tenni. 
Alkotmányváltozás esetén a népszavazás köte
lező. Az 1925 febr. 5-iki törvény szerint a 3000 
leieknél nagyobb nemzeti kisebbségek kulturális 
önkormányzattal bírnak, ezt a kisebbségek által 
választott, de a kormány által feloszlatható 
kultúrtanács gyakorolja. Az országgyűlés leg
fontosabb alkotása a radikális földreform, mely 
túlnyomó részt a balti német nagybirtokosok 
kezében lévő földet állami tulajdonná nyilvání
totta s a fóldmívelők között megváltás ellenében 
kiosztotta. 

Az 1922. évi népszámlálás szerint a lakosság 
száma 1.107,538, melyből észt 969,976 (87-80%), 
orosz 91,109 (8-2 »/o), német 18,319 (l-64°/o), svéd 
7850 stb. Vallás szerint 867,137 (85°/o) ág. evang., 
egyéb protestáns 5544, 209,094 (19°/0) gör. kel., 
izr. 4639, felekezetnélküli 3665 stb. 

Négyzetkilométerenként a népsűrűség 24. A 
lakosság 75°/„-a vidéken lakik. Az országnak 13 
városavan. A főváros TH^íMW(Reval)125,0001ak., 
itt székel a kormány, itt ülésezik az országgyűlés. 
A Ml- és belkereskedelemnek, a gyáriparnak 
központja. Az észt tudományos és irodalmi élet 
fészke azonban Tartu (Dorpat). Lakóinak száma: 
55,000. Itt van a Gusztáv Adolf alapította egye
tem, melyen az 1923. tanév végén 3167 hallgató 
volt, közöttük 84-4°/0 észt, 7-3°/o német s 5-l°/o 
orosz anyanyelvű. Magyar tanszéke is van. Na
gyobb városok még: Narva iparváros, 24,000, 
Párnu (Pernau) kikötő 20,000, Viljandi (Fellin) 
10,000, a kies tengeri fürdő Haapsaln 4500, 
Saaremaa, Osel sziget fővárosa, Kurcsaare 
(Arensbnrg) 4000 lakossal. 

Az ország közigazgatásilag 11 kerületre, me
gyére oszlik. 

A közművelődés igen magas fokon áll; mond
hatni, hogy analfabéta É.-ban ma már nincs. 
Az iskolák száma 1600, melyek túlnyomórészt 
észt tannyelvűek. 

Az igazságszolgáltatás legfőbb fóruma a nem
zetgyűlés által választott legfőbb felebbviteli 
törvényszék Tartuban. 

A nép főfoglalkozása a földmívelés; jelenté
keny szerepet játszik még az ipar, halászat és 
kereskedelem. Az árúforgalom 1923. év végén 
44.338,000 púdra rúgott. A behozatal jóval felül
múlja a kivitelt; Így az emiitett évben a be

hozatal 9,332.279,850 észt márkát tett ki (egy 
dollár 369'5 észt márka volt), a kivitel értéke 
pedig 5,712.000,000 észt márka volt. A bevitel 
51°/o-a Németországból, míg a kivitel 34°/o-a 
Angliába történt. így tehát a kereskedelmi mér
leg passziv volt. 

Vasutak hossza (1924) 1702 km. Hajózási 
forgalma Párnu és Tallin kikötőkön át történik, 
(1924) 971 hajó 537,470 tonna árut vitt be ós 
997 hajó 547,949 tonnát vitt ki. Állami költség
vetése szerint (1925) bevétele 74-27, kiadása 
74'24 millió aranymárka volt. Államadóssáaa 
(1925) 1-3 millió dollár, 31/* millió francia frank, 
464 ezer dán korona, kb. 1 millió angol font és 
430,000 svéd korona; belső adóssága 10 millió 
arany márka. 

Véderő. A katonai szolgálat l'/j éven át köte
lező. A védőkötelezettsóg általános. Békelétszám 
90,000 ember, (1926) 1500 tiszt. A hadsereg 3 had
osztályból áll. Katonai költségvetése (1925) 14-8 
millió arany márka. Tengerészeié 2 drb 1800 
és 2000 tonnás torpedóromboló, 1 drb 400 tonnás 
cirkáló, egy torpedóvető. 

Á címer arany mezőben három vörösen csíkolt 
kék oroszlán, alsó részét arany tölgykoszorú 
övezi; a zászló vízszintesen kék-fekete-fehér. 

Tör t éne te . É. a világháború eseményei foly
tán született meg. Annakelőtte csak észt nyelv
területről lehetett szó, melynek lakói némi kul
turális autonómiával bírtak az orosz birodalom 
kötelékében. Az észtek, mint Oroszország annyi 
különböző néptörzse, az orosz hadseregben küz
döttek minden nemzeti különállás nélkül. Midőn 
azonban a háború szerencsétlen fordulatai kö
vetkeztében Oroszországban kitört a Kerenszki-
féle forradalom, az orosz kormány, hogy támaszt 
találjon az egyre erősbödő bolsevizmussal szem
ben, 1917 febr. 28-án az észteknek autonómiát 
adott s megengedte, hogy külön észt csapatok szer-
veztessenek. Ez azonban már nem segített, mert 
még ez év őszén diadalra jutott a bolsevizmus, 
a szovjet-kormány megszüntette a balti népek 
autonómiáját, sőt ezeknél is a bolsevizmust jut
tatta győzelemre. így jött létre az észt szovjet
köztársaság, amely minden nemzeti mozgalmat 
elfojtott. 1917 ápr. 12. a szentpétervári forradalmi 
kormány hozzácsatolta Lettország észt nyelvű 
részét. Az egyre előbbre törő német seregek azon
ban az észt szovjetnek három havi fennállása 
után véget vetettek 1918 febr. 24-én. Ugyané 
napon •— a szovjet bukása s a német megszállás 
közti egy-két napos zűrzavart felhasználva — az 
észt nemzeti párt -Tallinnban kikiáltotta B. füg
getlenségét, de már a legközelebbi napokban 
megtörtént a német megszállás, melynek célja 
volt az észt nyelvterületnek bekebelezése a né
met birodalomba. Az észt forradalmi országgyű
lést, mint B. önálló képviseletét Anglia 1918 
máj. 5. elismerte, É. függetlenségét pedig Vilmos 
császár 1918 szept. 22. ismerte el. Midőn Német
ország összeomlása 1918 nov. első napjaiban be
következett, a német csapatok kivonultak s a 
gyönge nép védtelenül állt az újra kezdődő bolse
vista támadással szemben. Ekkor az észtek Laido-
ner tábornok vezetése alatt sereget szerveztek, 
melyet az angolok anyagilag s a testvér finn nem-
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zet kb. 3000 főre rúgó segítősereggel támogatott; 
ez utóbbi segítségnek főleg morális szempontból 
volt óriási jelentősége a még gyakorlatlan, csüg
gedő észt csapatokra nézve. Judenics orosz tábor
nok Révaiban szervezte ellenforradalmi hadse
regét ; 1919. az észt ós finn harcosok kemény küz
delmek után leverték az észtek egy részétől is 
támogatott orosz bolsevistákat s Oroszország 
kénytelen volt 1920 febr. 2. Tartuban aláírni a 
békét, mely szerint elismerte az észtek függet
lenségét, sőt nekik 15 millió aranyrubel hadi-
kárpótlást is fizetett. Az európai hatalmak elis
merték É. függetlenségét s az új állam 1922.aNép-
szövétségbe felvétetett. 1924 dec. 1. a Révaiban 
(Tallinn) kitört kommunista forradalmat a kor-
mányhű csapatokrövidesen elfojtották, mire a kor
mány a kommunisták ellen szigorú megtorló intéz
kedéseket léptetett életbe. V. ö. G. E. Luiga, Die 
Agrárreform in Besti (1920); Vilho Helanen, 
Suomalaiset Viron vapaussodassa (A finnek az 
észt szabadságharcban, 1921); B. Vesterinen, Agvi-
cultural conditions in Esthonia (1922); O'Hara, 
Esthonia, pást and present (1922); Leoka, Re-
public of Esthonia (1923); Martin, L'Bstonie 
(1920); Lutter, The new Baltic States (1925); 
Bán Aladár, É. (Túrán II., III—IV. 1922). 

Esztró (Istfáu), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Etawa (Itatva), brit-indiai város, (1921) 41,558 

lakossal. 
Ete, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1141 lak. 
Eted (ÁM), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Etes, nagyk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes. vm. (1920) 2658 lak. 
Etetés-itatás, a választók ellátása a választási 

eljárás tartama alatt. Minthogy az E. a választók 
befolyásolására alkalmas, az 1925. XXVI. t.-c. 
61. §-a tiltja, hogy az országgyűlési képviselő
választás elrendelésétől a választási eljárás be
fejezéséig a választókat bármily ellátásban része
sítsék. Nem minősíthető E.-nak a képviselőjelölt
tel közös háztartásban élő v. legszűkebb család
jához tartozók ellátása, továbbá a rendes rokoni 
és társadalmi érintkezés keretein belül szokásos 
olyan vendéglátás, amelynek körülményeiből 
nyilvánvaló, hogy az azzal nyújtott előny nem 
irányul a választók befolyásolására. Az E. tilal
mának megszegése az esetleges büntetőjogi követ
kezményeken felül a választás érvénytelenségét 
vonja maga után, ha azt maga a képviselő követte 
el vagy ha tudtával és beleegyezésével történt. 

Étíalvazoltán (Zoltán), Háromszék vármegye. 
(Tr. R.) 

Étienne, Eugéne, francia politikus és volt 
hadügyminiszter, megh. Parisban 1921 máj. 13. 
1913-ban ismét hadügyminiszter lett és keresztül
vitte á hároméves szolgálatot. 1920-ban szená
tor lett. 

Etna, szicíliai tűzhányó, 1923 jún. újra kitört 
és Piccioni, Pallaniolato, Ferro és Piarre közsé
geket a láva elpusztította. 

Etrefalva (Turícky), Nógrád vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Etrekarcsa (Etrekarca), Pozsony vm. (Tr. 

(Cs.-Szl.) 
*Etrich, Igo, osztrák repülőtochnikus, szül. 

Trautenauban (Csehország), 1879 dec. 25. Wels-

szel a világháborúban bevált B.-repülőgépet 
szerkesztette. 

Etterbeek, Brüsszel elővárosa, (1920) 41.590 
lakossal. 

*Ettlinger, 1. Josef, német író, szül. Karla-
ruheban 1869 okt. 22., megh. Majna-Frankfurt
ban 1912 febr. 3. A Literarisches Echó (1898 és 
a Neue Freie Volksbühne (1902) alapítója. Fő mű
vei : Theodor Fonkul (1904); Mme Recamier (2. 
kiad. 1906); Benjámin Constant, der Román 
eines Lebens (1909). Th. Fonkul hátrahagyott 
írásaiból egy kiadást rendezett sajtó alá (1908). 

*2. E., Kari, német író, szül. Majna-Frankfurt
ban 1882 jan. 22. 1902 óta a müncheni Jugend 
szerkesztője, amelyben legtöbbnyire Karlchen 
álnév alatt írja humoros és -szellemes verseit, 
csevegéseit, paródiáit. Főbb müvei: Der neue 
Martial (1905); Ovids Liebeskunst (1906); Das 
Tagebuch eines glücklich Verheirateten (1906); 
ünsere Donna (1907); Der neue Juvenal (1907); 
lm Freiheit dressiert (1908); Fráulein Tugend-
schön (1909); Streifzüge eines Kreuzvergnügten 
(1910); Die Hydra (vígj., 1911); Marquis Bonvi-
vant (1912); Das Besehwerdebuch (vígj., 1913); 
Maxi (vígj., 1913); Aus fröhlichem Herzen (1914); 
Grandebouche und Lausikoff (1915); Lausikofl 
lügt weiter (1915); Mister Galgenstrick (1915); 
Bemio Stehkragen (1918); Der Widerspenstigen 
Záhmung (1919); Das Verháltnis (1920); Die 
huldsame Bva (1920); Die verhexte Skott(1912); 
Karlchen-Album (1923) stb. 

*3. E., Max, német filozófus, szül. M.-Frank
furtban 1877 jan. 31. Münsteri egyetemi tanár 
lett 1917. Müvei: Untersuchungen ttber die 
Bedeutung der Deszendenztheorie fiir die Psycho-
logie (1903); Philosophische Fragen der Gegen-
wart (1911, 3. kiad. 1925); Die Aesthetik Deutin-
gers (1914); Geschichte der PhilosopHie von der 
Romantik bis zur Gegenwart (1924); Beitráge 
zum Lében von der Tierseele (1925). 

Etyek, nagyközség Fejér vármeeyében, (1920) 
9311 lakossal. 

Eu, Gaston orleánsi herceg, Eu grófja, megh. 
Rio de Janeiróban 1922 aug. Felesége, Izabella, 
II. Pedro, brazíliai császár leánya, Ferenc József 
unokatestvére, megh. Seine Inférieurben 1921 
no v. Két fiatalabb fia, Lajos és Antal a harctéren 
esett el Franciaországért. 

Eubea (Euboea, Evma), görög sziget, az É.-i 
Sporádokkal együtt E. nomosz, 4261 km2, (1920) 
133,317 lak. 

Eucken, Rudolf, német filozófus, megh. Jená
ban 1926 szept. 1920. megvált jenai tanári széké
től és nyugalomba vonult. Újabb müvei: Erkennen 
und Lében (1912, 2. kiad. 1913); Zur Sammlung 
der Geister (1913); Ethics and modenrn Tought 
(1913); Die weltgesclüchtliche Bedeutung des 
deutschen Geistes (1914); Die Tráger des deutschen 
Idealismus (1915,3. kiad. 1924); Mensch und Welt 
(1918); Deutsche Freiheit (1919); Lebenserrin-
nerungen (1920); Der Sozialismus und seine Le-
bensgestaltung (1921); Ethik als Grundlage des 
staatsbürgerlichen Lebens (1924). Tiszteletére 
1920. az Euckenbund-ot alapították, amely ki
adja az Euckenbund című havi folyóiratot. Ma
gyarul megjelentek: Az élet értelme és értéke 
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(ford. Schöpflin Aladár); A jelenkori vallás-
bölcselet íőkérdései (ford. Juhász Andor, 1926). 

JSugene City (ejtsd: judzsen sziti), város Oregon 
északamerikai államban, (1920) 10,593 lak. Újab
ban egyetemet is alapítottak itt. 

Eugénia, francia császárné, III. Napóleon öz
vegye, megh. Madridban 1920 júl. 10. 
*Eulenberg, Herbert, német iró, szül. Mühl-

heim a. Rheinben 1876 jan. 25. A legterméke
nyebb és legnépszerűbb színpadi szerzők egyike. 
Fő jellenmvonásai: élénk fantázia, heves tempera
mentum, biányos formaérzék ós a meglepő és 
groteszk hatások keresése. Művei: Dogenglück 
(trag., 1898); Anna Walenska (trag., 1899); Münch-
hausen (szinj., 1900); Leidenschaft (trag., 1901); 
Ktínstler und Katilinarier (szinj., 1902); Bin 
halber Held (trag., 1903); Kassandra (dráma, 
1904); Ritter Blaubart (szinj., 1905); Ulricb, Pürst 
von Waldeck (szinj., 1906); Der natürliehe Vater 
(vigj., 1907); Du darf st Ebe brecben! (nov., 1909) ; 
Simson (trag., 1910); Alles um Liebe (kom., 1910) ; 
Scbattenbilder (essayk, 1910); Das keimende 
Lében (1910); Sonderbare Ge3chichten (1910); 
Schillerrede (1911); Katinka die Fiiege (reg., 
1911); Belinde (szinj., 1912); Neue Bilder (essayk, 
1912); Brnste Schwánke (1913); Der Prauen-
tausch (fantaszt. szinj., 1914); Zeitwende (szinj., 
1915); Letzte Bilder (essayk, 1916); Die Insel 
(1917); Der Morgan nach Kunersdorf, Krieg dem 
Krieg! (egyfelv.); Der Irrgarten (szinj.); Der 
Spion (vigj., 1918); Die Nachtseite (szinj., 1918); 
Aiein Lében für die Bühne (essayk, 1919); Die 
Welt ist krank; Der Übergang (szinj., 1919); 
Komódién der Ehe (egyfelv., 1920); Kleinselige 
Zeiten (vigj.); Das griine Haus; Mückentanz 
(1920); Der Guckkasten (essayk, 1921); Wie 
man's macht, ist's ricbtig (vigj., 1922); Erschei-
nungen (essayk, 1922); Liebesgeschichten(1922); 
Auf halbem Wege (reg., 1922); "Wir Zugvögel 
(reg., 1923); Amerikanus (reg.); Die Pamiiie 
Feuerbach (essayk, 1924); Alles um Geld (szinj., 
1924); Der rote Mond (szinj.); Gegen Shaw (vita
irat) ; Mensch und Meteor (reg). 

Eulenburg, 1. Botho, gróf, porosz államférfi, 
megh. Berlinben 1912 nov. 5. 

2. E., Philipp, herceg, diplomata, megh. Lieben-
bergben 1921 szept. 17. Hagyatékából megjelent: 
Aus 50 Jahren, Erinnerungen, Tagebücher und 
Briefe (1925)* V. ö. J. Saller, Aus dem Lében des 
Fürsten zu E.-Hertefeld (1924). 

3. E-, Albert, német orvos-író, megh. Berlin
ben 1917 júl. 3. 
*4. E-, Franz, német nemzetgazdász, szül. Ber

linben 1867 jún. 29. Előbb Lipcsében volt egyetemi 
tanár, 1917. az aacheni, 1919. a kiéli egyetemre 
ment át, 1921. a berlini kereskedelmi főiskolán 
lett tanár. Müvei: Zur Prage der Lohnermittlung 
(1899); Natnrgesetze und sociale Gesetze (1912) ; 
Die Preissteigerung des letzten Jahrzents (1912) ; 
Weltwirtschafliche Möglichkeiten (1916); Neue-
Wege der Wirtschaft (1919); Arten und Stufen 
der Socialisierung (1920); Weltwirtschaftliche 
Solidaritát der Völker (1922). 
*Euler, August, német repülőgéptechnikus, szül, 

Öldeben (Vesztfália) 1868 nov. 20. Előbb gép
kocsigyártassal foglalkozott, majd a repülőgép 

felé fordult figyelme az első francia sikerek után 
s ő gyártotta az első német repülőgépeket; 1909 
aug. 20. az első sikeres német repülést végezte. 
A világháború után a légi ügyek államtitkára lett 
a német birodalmi kormányban. 

Eupatoria (Jevpatoria), város Krím orosz 
tanácsköztársaságban, (1920) 30,172 lak. Újabb 
ásatások gazdag leleteket hoztak napvilágra a 
hellenizmus virágkorából (akropolisz, villa, edé
nyek, érmek stb.). 

Eupen, előbb porosz város, 1920 óta Malmédy-
val együtt Belgiumhoz csatolták, (1925) 12,245 
lak., Mahnódyval 60,924 lak. 

Eure, francia département, ter. 6037 km3, 
303,159 lak. 

Eure-et-Loir, francia département, ter. 6037 
km2, !i92i) 303,159 lak. 

*Eureka, város Kalifornia északamerikai állam
ban, (1920) 12,923 lak. 

*Euringer, Sebastian, német k^t. teológas, szül. 
Augsburgban 1865 jan. 20. Teológiai tanár. Pőbb 
művei: Die Auffassung des Hohenliedes bei den 
Abessiniern (1900); Die Kunstform der alt-
hebraischen Poesie (1912); Die Überlieíerung 
der arabischen Übersetzung des Diatessarons 
(1912). 

Euripides műveit újabban magyarra fordította 
Gsengery János (I—II. köt. 1915., III. köt. 1919., 
a Magyar Tud. Akadémia kiadása). 

Európa. A világháborút követő politikai új ala
kulatok következtében 1926-ban 34 állama van 
(Oroszországgal együtt számítva Ukrajnát és 
Pehéroroszországot); nevezetesen a területi ará
nyok sorrendjében: 

'j Kép- j 
jllás éve 

Terület 

Oroszország 
Franciaország __ 
Spanyolország .. . 
Németbirodaloni . . . 
Svédország . . . ._. 
Finnország' 
Lengyelország 
Norvégia—. . . . — 
Nagybritannia (ír sza
badállammal) . . . . . . . . . 
Olaszország -
Románia.- _ 
Szerb-Horvát-Szlovén á. 
Cseh-Szlovákia . . . 
Görögország— — 
Bulgária 
Izland . . . 
Magyarország -
Portugália . . . 
Ausztria — 
Lettország — 
Litvánország 
lisztország 
Dánia... ._ — 
Svájc.-
Németalföld . . . 
Belgium 
Albánia .. - — . . . 
Törökország _. 
Luxemburg . . . 
Danzig — 
Andorra — ... 
Liechtenstein ... ... 
San Marino 
Monaco -. 

1923 
1924 

ti 1924 
1925 
1924 
1923 
1921 
1924 

1923 
!! 1923 
íj 1922 
|! 1921 
1921 
1022 
1925 
1923 
1923 
1921 
1923 
1924 
1923 
1924 
1924 
1623 
1924 
1923 
1923 
1920 
1922 
1924 
1926 
1921 
1924 
1922 

5.408,277 
550,986 
505,208 
472,037 
448,460 
38S,483 
388,328 
333,793 

313,755 
312,568 
294,967 
248,987 
140,394 
127,337 
103,146 
102,846 
92,916 
91,948 
83,833 
65,791 
55,257 
47,549 
43,017 
41,298 
34,201 
30,437 
27,538 
27,000 
2,586 
1,952 
453 
159 
61 
1-5 

Lakosság 

109.768,303 
39.870,000 
21.99S.641 
63.225,000 
6.021,000 
3.455,000 
27.192,674 
2.750,000 

47.714,825 
38.835,941 
16.500,000 
12.017,323 
13.613,172 
5.064,600 
5.033,900 

97,800 
8.130,000 
6.400,000 
6.536,893 
1.945,106 
2.028,971 
1.113,621 
3.386,274 
3.902,000 
7.212,364 
7.686,059 
803,959 

1.000,000 
260,767 
385,571 
5,231 
11,500 
12,812 
23,418 

Az összes terület 10.776,000 km3, egész lakos
sága 463.951,000. 
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Európai Dunabizottság, 1. Duna (VI. és XX. 
kötet). 

*Euryoxybiont-állatok (Moi.), azoknak az álla
toknak gyűjtőneve, melyek a víz oxigéntartal
mának nagy változásait baj nélkül kibírják. Ellen
tétei a Stenooxybiont- állatok,' melyek a víz 
oxigéntartalmának csak nagyon csekélyfokú vál
tozásait bírják el. 

Euskirohen, porosz város a Rajna tartomány
ban, (192B) 14,587 lak. 

Euting, Július, német orientalista, rnegh. 
Strassburgban 1913 jan. 2. 

Evangélikus szövetség (Evangelischer Bund). 
Németországban 1925. mintegy 2800 fiókegyesü
lete volt 300,000 taggal. 1924-ben elnöke lett 
Doehring, a berlini dóm lelkésze. 

•Evans, Sámuel Thomas, angol bíró, szül. 
Skewenben 1859 máj. 4., megh. Londonban 1918 
szept. 13. A londoni egyetem elvégzése után ügy
védi pályára lépett, majd 1890—1910. liberális 
képviselő volt. Több évi bírósági szolgálat után 
1908. lovagi rangra emelték és egyben solicitor-
general lett. A világháború kitörésekor a zsák
mánybíróság elnökének nevezték ki. 

Evanston, egyetemi város Illinois északameri
kai államban, (1920) 37,234 lak. 

Evansville.város Indiana északamerikai állam
ba, (1920) 85,566 lak. 

*Everdingen, Ewoud van, hollandi meteoroló
gus, szül. Delftben 1873 febr. 26. 1905-ben a de-
bilt-i meteorológiai intézet igazgatója lett. Dol
gozatai a HallJ.-jelenségről és Németalföld meteo
rológiai viszonyairól szólnak. 1905 óta kiadja a 
Jahríraeh és az Abhandlungen des Meteorol. Insti-
tuts c. köteteket. 

Everest, Mount, 1. Mount Everest. (XIV. és 
XX. köt.) 

Everett, több város Észak-Amerikában: 1. E-, 
Massachusetts-államban, (1920) 40,120 lak. — 2. 
E., Washingtonban, (1920) 27,644 lak. 

*Everett, ÖJiarles Carrolle, amerikai filozófus 
és teológus, szül. Brunswickben (Maine) 1829 jün. 
19., megh. Cambridgeben (Massachussetts) 1900 
okt. 16. Amerikai és német egyetemeken tanult, 
azután pedig unitárius lelkész, majd a Harvard-
egyetem tanára lett. Vallásfilozófiái müvei: The 
science of thought (1869 és 1891); Religions before 
Christianity (1883); Pichte's seience of know-
ledge (1884); Ethics for young people (1891); The 
Gospel of Paul (1892). 

*Evers, Franz, német költő, szül. Winsen a. 
d. Luheban 1871 júl. 10. A német szimbolizmus 
úttörői közé tartozott, de erős retorikai tehetsége 
lírája kifejlődését megakadályozta,úgyhogy csak
hamar elmaradt az izmosabb költők (Dehmal stb.) 
mögött. Jelentősebb kötetei: Symphonie (többek
kel együtt, 1891); Pundamente (1893); Königs-
lieder (1895); Deutsche Lieder (1895); Paradiese 
(1897); Der Halbgott (1900); Erntelieder (1901); 
Ausgewáhlte Gedichte (1911); Nachtwandel der 
Liebe (1911). írt szomorújátékokat is: Das grosse 
Lében; Sterbende Helden; Freundschaft und Liebe 
(1900). 

*Evert, 1. Alexej, orosz tábornok, szül. 1857 
febr. 20. Az orosz-japáni háborúban az 1. hadsereg 
vezérkari főnöke volt; a világháborúban 1914. a 

4. orosz hadsereg, 1915. az északnyugati orosz 
hadsereg főparancsnoka; nem tudván a Duna 
mellett Hindenburg hadállását áttörni, 1917. le
tették a parancsnokságról. Később a forradalom 
alatt hivatalától megfosztották és állítólag a bol
sevikok megölték 1917. 

2. E., Georg, német statisztikus, megh. Berlin
ben 1914 ápr. 26. 

Evora,kerületi főváros Portugáliában, Alemtejo-
tartományban, (1920) 16,148 lak. 

Evreux, Eure francia département fővárosa,. 
(1921) 15,913 lak. 

Ewald, 1. Garl, dán író, magyarul megjelent 
müvei: A kétlábú (ford. Fodor Zoltán, 1914); 
Szulamit kertje (ford. Somlyó Zoltán, 1920); Álla
tok, kövek, virágok (ford. Bálint Aladár, 1922). 

*2. E., Oskar (eredetileg Friedlander), ma
gyarországi származású német filozófus, szül. 
Búrszentgyörgyön (Pozsony vm.) 1881 szept. 2. 
Bécsben egyetemi magántanár lett 1909. Főbb 
munkái: KantsMethodologieinihronGrundzUgen 
(1906);Kants kritischer Idealismus (1907); Die 
Erweckung (1923); Die Philosophie der franzö-
sischen Aufklárung (1924). 

3. E-, Richárd, német flziológus, mesh. Kon-
stanzban 1921 júl. 22. 
*Ewers, Hans Heinz, német író, szül. Düssel

dorfban 1871 nov. 3. Körülutazta a földet, a hábort 
alatt Amerikában volt internálva. Fantasztikus és 
hátborzongató történetei igen népszerűek. Müvei • 
Ein Pabelbuch (1901); Der gekreuzigte Tannháuser 
(1901); Die verkaufte Grossmutter (1903); Die-
Ginsterhexe(1905); Edg. Allan Poe (essay, 1905); 
Das Grauen (1907); Die Bosessenen (1909); Mo-
ganni Nameh (költ., 1909); Die Teufelsjáger oder 
der Zauberlehrling (1909); Grotesken (1910); Mit 
meinen Augen (1910); Indien und ich (1911); Joli 
tambour (1912); Alraune (1913); Mein Begrábnis-
(1915); Vampir(1920); Nachtmahr (1922); Geister-
seher (1922); Ameisen (1924). Drámái: Das-
Madchen von Schalott; Trecento; Das Wunder-
mádchen von Berlin; Totó Augen ; Delphi; Weg 
zum Licht, összegyűjtve 1921. jelentek meg. Ma
gyar fordításban megjelentek: Borzalmak könyve-
(ford. Török Bálint, 1915); Alraune (ford. Pajzs 
Elemér, 1917); A pók (ford. Zigány Árpád, 19Í8); 
A bűvészinas (ford. Szederkénm Anna, 1918); Az 
orleánsi királyok szítfe (ford. Vécsey Leó, 1919); 
India és én (ford. F. Elek Elemér, 1920); Vampir 
(ford. Fürtös Lajos, 1921); A berlini csodatevő
lány (ford. Ladányi Béla, 1922). 

Exeter, Devonshire fővárosa Angolországban, 
(1923) 60,260 lak. 

Exmouth, város Devonsliircben, Angolország
ban, (1921) 13,606 lak. 

Exner Kornél, pénzügyi jogi író, a pénzügy
tannak is egyet. rk. tanára lett. 1920-ban mint 
államtitkár kivált a pénzügyminisztériumból. A 
Pénzügyigazgatás c szaklapot 1920-ig szerkesz
tette. Újabb müvei: Egyenes adóink reformja 
(1914); Adóügyi politikánk (Budapest 1918); Az 
új magyar adórendszer (u. 0. 1920); Az állam
háztartás egyensúlya (u. o. 1926). 

*Exner, 1. Félix Max, osztrák meteorológus 
ós geofizikus, szül. Bécsben 1876 aug. 23. Mate
matikai-fizikai előadásokat hallgatott Bécsben,. 
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Berlinben és Göttingenben. 1901-ben a bécsi 
Zeníralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
asszisztense, inajd 1902. adjunktusa és 1907. tit
kára ; 1904. a meteorológia magántanára a bécsi 
egyetemen, 1910. a kozmikus fizika tanára Inns
bruckban, 1916. a bécsi egyetemen a geofizika 
tanára és egyben a meteorológiai intézet igaz
gatója. A világháború alatt 1915—17. a hadi 
meteorológiai szolgálat vezetője, 1920. a bécsi 
tudományos akadémia tagja. B. az elméleti meteo
rológia kiváló müvelője, nagyszámú értekezései 
főleg a bécsi Akadémia kiadványaiban jelentek 
meg. Nagyobb munkája: Dynamische Meteoro
logie (2. kiad. 1925). Pernter Meteorologische 
Optik c. munkájának IV. részét ő irta meg és 2. 
kiadását ő rendezte sajtó alá. 1922. Hann halála 
után átvette a Meteorologische Zeitschrift szer
kesztését. A Royal Meteorological Society (Lon
don) és a Deutsche Meteorologische Gesellsehaft 
tiszteleti tagja. 

2. E., Franz, osztrák fizikus, megh. 1926 
nov. 15. 
*3. JE1., Franz, osztrák büntetőjogász, szül. Bécs

ben 1881 aug. 9. Czernovitzban, majd Prágában 
volt egyetemi tanár. 1919-ben Tübingenbe, 1921. 
Lipcsébe ment. Főbb müvei: Das Wesen der Fahr-
lassigkeit (1910); Theorie der Sicherungsmittel 
(1914). 

4. Fi-, Siegmund, osztrák fiziológus, megh. Bécs
ben 1926 febr. 8. 
•Exokrm-mirigyek, l.Endokrin-mirigyek. (XX. 

kötet.) 
*ExpIanta t io (bioi.), a szervek, szerv-, szövet

részletek vagy egyes sejtek átültetésének (trans-
plantatio) az a módja, melynél valamely élő lény
ből kivett szervet, szerv- vagy szövetrészietet, 
sejteket alkalmas mesterséges táplálótalajba 
(pl. vérplazmába) ültetünk át oly célból, hogy 
azok ott továbbéljenek, sőt ott tovább szapo
rodjanak. Az E. a modern biológiának egyik 
legérdekesebb és leghatásosabb módszere szer
vek, szövetek és egyes sejtek életjelenségei
nek tanulmányozására. Újabban különösen a da
ganatvizsgálók foglalkoznak sokat E.-s vizsgá
latokkal, mert az ilyen vizsgálatoktól remélik a 
daganatok keletkezésének, fejlődésének ós elhá
rításának titkát felderíteni. Az. B.-val foglalkozó 
munkálatok egybegyűjtésére Erdmann Bhoda 
Németországban Archív f. eocperimentelle Zell-
forschung (Jena, G. Pischer) címen speciális 
folyóiratot alapított. 
•Expresszionizmus gyűjtőnévvel jelölik a leg

utóbbi negyedszázadban, főkép Franciaországban 
és Németországban kialakult festészeti, szobrá
szati és építészeti ü'ányokat, amelyek tudatosan 
szembehelyezkedve az akkor elterjedt egyéb 
(naturalista, impresszionista, akadémikus) művé
szeti irányokkal, a szemlélet helyébe az absztrak
ciót, az ábrázolás helyébe a legszubjektivebb ki
fejezést, a kötetlenség helyébe a kötöttséget és 
sematizálást helyezték. Ez az általános jellemzés 
azonban nem fedi az E. minden ágát, amely kü
lönben és elsősorban a festészetben mutatja törek
véseit legfeltűnőbben. Ez utóbbi technikában is 
többféle fokozatban jelentkezik az E., amely foko
zatok legfontosabbjai: 1. a korai É., amelynek 

kialakulása 1890-re tehető, midőn van Gogh, 
Gauguin és körük, kiáltványban tárták a nyilvá
nosság elé törekvéseiket. Ezen a fokozaton az E.-
az impresszionista festészet ellenhatásaként je 
lentkezik, vele szemben erőteljesen hangsúlyozza 
a testek formáját és a vonal jelentőségét s nagy
fokú egyszerűsítéssel mintegy sűríteni igyekszik 
a természeti jelenségeket. Ettől eltérőn az E. 2. 
fokozata, amelybe a kubizmus és az abszolút 
festésnek elnevezett irányok tartoznak, már alig 
vagy egyáltalán nem ragaszkodott természeti 
élőképhez, minden előadni valóját a síkból és 
vonalból fejtette ki, vagy pedig geometrizált for
mák egymásba szerkesztésével igyekezett ((dina
mikus hatásokat* sugallani. Az ilyfajta képek 
elég gyakran már csak négyzetek, tömbök, ívek 
egymásba hajtásából állanak. Az E. 3. foko
zata konstruktivizmus néven szerepelt s a gép 
hatalmas mechanikai erőkifejtését tekintve esz
ménynek, gépszerkezetekhez hasonló vonal- és 
testrendszereket állított össze képpé, olykor fel
használva ehhez a legszokatlanabb anyagokat, 
amelyeket egyszerűen egymás mellé ragasztot
tak (dadaizmus). Az E. e fajtája már nyilván 
kívül esik a művészet határain. A 4. fokozatot 
a futurizmus jelentette, amely Olaszországban 
keletkezett s célul tűzte a szimultaneitást, azaz 
idő és hely szempontjából egymástól távol eső 
eseményeket vagy jelenségeket igyekezett egyet
len képsíkon, egyszerre, együttesen előadni (pl. 
egy gondolkodó ember s azok a tárgyak, ame
lyekre éppen gondol s amelyek körül események 
játszódtak le, ezek előzményeivel és következ
ményeivel együtt). Ily képeken a feldarabolt for
mák áthatolnak egymáson, általjárják egymást. 
Az itt felsorolt fokozatok közül a három utóbbi
nak szaggatottsága, darabossága valamely dina
mikus hatás, erőszakos feszülés és forma-robba
nás képzetét keltheti, forradalmi katasztrófák 
homályos benyomását hozhatja létre a szemlélő
ben. E sajátszerű dinamikus célzatokkal szem
ben újabban a már tünedező E.-t oly festészet 
kezdi felváltani, amely újra a nyugalom, rend, 
szervesség benyomását kelti, amely újra a termé
szetszemléleten alapul s amelyet szigorú kompo
náló törekvéseinél s a múlt stílusait is értékesítő 
célzatainál fogva új-klasszicizmusnak lehet ne
vezni. V. ö. P. Roh, Nach-Expressionismus (Leip-
zig, 1925). 

E. az irodalomban is a valóság ábrázolásától, 
a természet utánzásától való teljes elfordulást és 
a szigorú nyelvi formák feloldását jelenti. Ezért 
az E. legfőbb területe a már magában véve is 
legszubjektivebb műfaj a líra. Az E. legerősebb 
Németországban (1. Német irodalom, XX. köt.). 
A franciák közül P. Claudel, A. Rimbaud, F. 
Jamme számíthatók az expresszionisták közé, 
Olaszországban Marinetti a legtehetségesebb 
közöttük. Magyarországban Kassák Lajos hono
sította meg az E.-t ós alapította meg két folyó
iratát, a Tett, majd a Ma címűt. Hasonló törekvések 
mutatkoznak Raith Tivadar Magyar írás c. lap
jában is. Az E. zeneiségre törekvését Szomory 
Dezső érezteti. 

E. a színészetben, a színészek extatikus pátoszá
ban, a monológok erős ritmizálásában, a dialógu-
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sok erős kiéleződésében nyilvánul. A legkiválóbb 
német expresszionista színészek: Brnst Deutsch, 
Fritz Kortner, Gerda Müller stb., a magyarok 
közül főleg Baló Elemér, Gellért Lajos válnak 
ki. A rendezésben az B. a drámai mű ballada-
szerűvé tételében, a mellékes teljes elhanyago
lásában, csak az eszmét közvetlenül szolgáló 
mondatok és mozdulatok hangsúlyozásában, a 
valószerűségtől való eltávolodásban mutatkozik 
(Tairov és Meyerhold Moszkvában, Jessner 
Berlinben, Weichert Frankfurtban, Hartung 
Darmstadtban stb.) A diszletfestés erősen szimbo
likus, a színtér, lépcsők, ferde síkok, kubusok 
sokszínű tarkasága, erős szín és fényhatások, 
hirtelen felvillanások és elsötétedések érvénye
sülnek. 

E. a zenében: eltávolodás a természeti jelen
ségek zenei illusztrálásától s helyette a lelki át
élések kifejezésre juttatása. Az expresszionista 
zeneköltő mellőzi műveiben a hangmagasság, 
hangszín és a ritmus nyújtotta asszociációk fel
használását, elveti a hagyományos formákat és 
új kifejezésmódok megteremtésére használja fel 
a primitiv-exotikus és a népi zene melodikáját 
és ritmikáját. V. ö. A. Schering, Die expressio-
nistische Bewegung in der Musik (1920). 

•Exter Július, német festő, szül. Ludwigshafen-
ban 1863 szept. 29. Előbb plain-air festményekkel 
lépett föl, majd a szimbolikus és vallásos tár-

*Fabeck, Max von. porosz tábornok, szül, Ber
linben 1854 máj. 6., megh. Partenkirchenben 1916 
dec. 16. 1901-ben dandárparancsnok lett, 1906. a 
28. hadosztály parancsnoka, 1909. a 15., 1913. a 
13. hadtest vezetését vette át. A világháború ki
törésekor egy flandriai hadseregcsoportot vezetett; 
1915 márc. az 1. nyugati hadsereg, ugyanaz év 
októberben a keleti 12. hadsereg, 1916 okt. a 
kurlandi 8. hadsereg parancsnoka lett. 

Faber, Wilhelm, német evang. teológus, megh. 
Ilsenburgban 1916 febr. 7. 

•Fáber Oszkár, szocialista politikus, piarista 
papnak készült, de később kilépett a rendből ós 
felső kereskedelmi iskolai tanár lett. A kommu
nizmus alatt a vallásügyek iikvidátora volt. A 
diktatúra bukása után izgatás és lázadás miatt 
14f évi fegyházra Ítélték, de a fogolycsere-egyez
mény következtében Oroszországba került. 

•Fábián, 1. Béla, politikus, szül. Tállyán (Zemp
lén vm.) 1889 aug. 13. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte s ügyvéd lett. A világhá
borúban oroszfogságbakerülvón,Keletszibiriában 
Krasznája Recskán Fogoly Vasárnap és Pria-
murje c. lapokat szerkesztette. 1918 elején meg
szökött és hazatérte után törvény bírónak nevezték 
ki. Minthogy cikkeket és röpiratokat írt a bolse
vizmus ellen, a proletárdiktatúra alatt letartóz
tatták. 1922-ben a budapestkörnyéki kerületben 

gyakra tért át. Münchenben a művészeti akadé
mia tiszteletbeli tagjának választotta. 

*Eybl, Franz, osztrák festő, szül. Bécsben 180fi 
ápr. 1., megh. u. o. 1880 ápr. 29. Tagja volt a 
bécsi művészeti akadémiának, 1853. a Belvedere-
ben levő műgyüjtemény őre lett. A Biedermeier
kor genrefestészetének egyik megalapítója. Alpi 
tájképeket ós arcképeket festett, azonkívül 
mintegy 400 kőrajzot készített. 

Eyck, Hubert és Jan van, híres genti oltár
kép-szárnyai, amelyek a berlini Frigyes császár-
múzeumban és a brüsszeli múzeumban voltak, 
a versaillesi békekötés alapján visszakerültek 
Gentbe, ahol a Sz. Bavo-székesegyházban a fő-
képpel ismét egyesitették. 

Eydtku.hn.en. keletporoszországi város, (1920) 
6126 lak. 1914 aug. 4. és 10., 1914 nov. és 1915 
febr. elején heves harcok színhelye volt. 

Eysler, Edmund, osztrák zeneszerző, újabb 
operettjei: Warum geht's denn jetzt (1916); Der 
berühmte Gábriel (1916) stb. Der Hexenspiegel 
cím alatt operát irt. A Budai Színkör 1918. mu
tatta be magyar környezetben játszódó Táncos 
grófnő című operettjét. 

Ezeregyéjszaka, arab mesegyűjtemény, J. C. 
Mardrusnak a perzsa és hindu kéziratokból készült 
francia fordítása nyomán ford. Kállay Miklós 
(1919-tól). 

Ezeres (Ezeris), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 

nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési képviselőnek 
választották. Oroszországról szóló könyvei: 
Oroszország pusztulása; Orosz pokol; Pétervár; 
Orosz minta; A bolseviki világ propaganda-
módszerei és eszközei. 

*2.F. Ernő, író, szül. Szentesen 1881. A kolozs
vári, budapesti és hallei egyetemen filozófiát 
hallgatott, versei és prózai munkái az Életben 
és Hétben jelentek meg. A Szózat belső mun
katársa volt. Önálló művei: Magyar László 
(regényes rajz, 1922); Orion (regény, 1923); 
A Feketerez alatt (regény, 1923); Istenitélet 
(regény, sajtó alatt). Szerkesztette a Gyermek-
Hirlapot. 

• 3 . F. Gáspár, építész, szül. Székesfehérvárott 
1885 jan. 2. A budapesti műegyetemen végezte 
tanulmányait s külföldi tanulmányok után Buda
pesten telepedett le. Az ő műve a kalocsai jezsuita-
kollégium, a törökbálinti apácakolostor, a székes
fehérvári árvaház, a jászapáti főgimnázium s a 
Leehner Lóránttal közösen tervezett susaki er
dészeti hivatal székháza. 

Fábiánháza, nagyk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 2186 lak. 

Fábiánsebestyén, kisk. Csongrád vm., (1920) 
1329 lak. 

Fabiny Ferenc, a szegedi kir. Ítélőtábla volt 
elnöke, megh. Budapesten 1916 júl. 16. 

F. 
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Fabinyi, 1. Rudolf, kémikus, kolozsvári egye
temi tanár, megh. Budapesten 1920 márc. 8.1915 
a Magy. Tud. Akadémia r. tagja lett. 
*2. F. Tihamér, jogi író, ügyvéd, szül. Hisnyó-

vizen (Gömör vm.) 1890 aug. 7. Tanulmányait a 
budapesti, cambridgei, berlini és lipcsei egye
temeken végezte ; 1913. sub auspieiis regis dok
torrá avatták. 1917-ben törvényszéki biró, 1918. 
igazságügyminiszteri titkár lett és több évig mű
ködött az igazságügyminisztérium kodiflkációs 
osztályában. 1920-bana Ganz-Danubius rt. jog
ügyi igazgatójának bívták meg, 1925. egyetemi 
magántanárrá habitálták. Önálló műve: A 
választott bíráskodás (Budapest 1920, 2. bőv. 
kiad. 1926). Számos cikket és tanulmányt írt 
jogi szaklapokba. A Magyar Jogi Szemle társ-
szerkeztője. 

Fabó Bertalan, zenei író, megh. Budapesten 
1920 okt. 28. 

Fabre, 1. Fmvile, francia drámaíró, 1915. a 
Comédie-Francaise ügyvezetője lett. Művei a 
VII. köt.-ben felsoroltakon kívül: Timon d'Atbé-
nes; Les Sauterelles; Un grand bourgeois; La 
maison sous l'orage stb. 
*2. F., Jean Henri, francia entomológus, szül. 

Saint-Léon8ban 1823 dec. 21., megh. Sérignanbau 
(Vaucluse), 1915 okt. 11. Victor Hugó a rovarok 
Homerosának nevezte el. Müvei: Histoire de la 
bűche (1866); Les ravageurs (1870); Les auxi-
Uaires (1873); Souvenirs entomologiques (1879, 
10 köt); Les animaux (1881). Magyarul megjelent: 
A skorpió öngyilkossága (ford. Gáspár Lajos, 
1922). 
*3. F., Lticien, francia író, mérnök, szül. 1889. 

Mérnöki foglalkozása mellett lírai költeményeket 
.és regényeket ír t ; 1924. megnyerte a Goncourt-
díjat Eabevel ou le mai des ardents c. 3 kötetes 
regényével. Költeményei Conaissance de la 
déesse és Vanikorov címen jelentek meg. Leg
utóbbi regénye Tarramagnou, mely a pyreneusi 
népéletböl meríti tárgyát. Azonkívül Einstein 
elméletét F. népszerűsítette először Francia
országban. 

Fabriano, város Ancona olasz tart.-ban, mint 
község (i92i) 25,203 lak. 
*Fabricius, Jan, németalföldi drámaíró, szül. 

Assenban (Drente) 1871 szept. 30. Drámáiban nagy
részt népies alakok szerepelnek. Főbb művei: De 
rechte lijn (1910); Ondereendak(1915): Totókén 
indo (1915); Dolle Hans (1916); Sonna (1916). 

Fabró Henrik, gyorsíró, megh. Balatonfüreden 
1924febr. 16.1922-ben anemzetgyülési gyorsiroda 
főnökének nevezték ki. A Gyakorló Gyorsírók Tár
sasága 1926 febr. 21. tartott emlékülésén lep
lezte le F. mellszobrát, amelyet a nemzetgyűlési 
gyorsirodában helyez el. 

Facsád (Faget), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Facskó (Fackov), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Facta, Luigi, olasz államférfi, 1922. minisz

terelnök volt s a genovai értekezletet vezette. 
Fadd, nagyk. Tolna vm., (1920) 4,977 lak. 
Fadrusz János, szobrász, monográfiáját meg

írta Lázár Béla, F. J. élete és művészete címmel 
(1923). 

Faenza, város Ravenna olasz tart.-ban, (1921) 
20,177, mint község 43,070 lak. 

Fagaras = Fogaras. 
Fagerlin, Ferdinánd Július, svéd festő, megh. 

Düsseldorfban 1907 márc. 19. 
Faguet, Émüe, francia irodalomtörténetíró, 

megh. Parisban 1916 jún. 7. Ujabb művei: Mme 
de Sévigné (1910); Rousseau penseur (1910); Vie 
de Rousseau (1911); Rostand (1911); Les amies 
de Rousseau; Rousseau artiste (1912); Les dix 
commandements (1909—12); Balzac (1913); Msgr. 
Dupanloup (1914); Bn lisant Moliére (1914). Ma
gyarul újabban megjelent munkái: A köztársaság 
kultusza (ford. Szántó Gyula, 1919); . . . És a fele
lősségtől való rettegés (ford. u. a., 1922). 

Fagyalos (Fagyalos), Bereg vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fagymag (Fádimac), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Fahlbeck, Pontus, svéd történetíró, mearh. 
Djursholmban 1923 júl. 28. 

Failsworth, város Angolországban, Lanca-
shireben, (1921) 16,972 lak. 

*Fairbanks (ejtsd: lerbenksz), 1. Charles Warren 
amerikai politikus, szül. Unionvilleben (Ohio) 
1852 máj. 11., megh. Indianopolisban 1918 jún. 
4. 1897-ben a szenátusba választották, 1904. Roo
sevelttel alelnök lett. A köztársasági párt kon
zervatív szárnyához tartozott. 1909-ben elnökké 
akarta választatni magát, de tervét Roosevelt 
meghiúsította, mert Taftot jelöltette vele szem
ben. 1916. a köztársasági párt ismét alelnöknek 
jelölte, de nem választották meg. 

*2. F., Douglas, amerikai filmszínész, szül. 
1884. Kőmíves volt, majd hajómunkás. Ezután 
mint artista lépett színpadra, ahol csakhamar 
énekes szerepeket is játszott. Már jónevü sziuész 
volt, amikor áttért a filmjátékra. 1917. Holly
woodban mozivállalatot létesített. Felesége Mary 
Pickford, ismert filmszinésznő. 

*Fairmont, város Westvirginia északamerikai 
államban, (1920) 17,851 lak. 

*Faiszal (Feizal), arab emir, Husszeinnek, 
Hedzsasz királyának harmadik fia, szül. Taif ban 
1885. Nyolc éves korában Mekkába került, majd 
Konstantinápolyba, ahol modern nevelésben ré
szesült. Fivéreivel együtt résztvett Abdul Hamid 
megbuktatásában, aminek következtében 1908. a 
mekkai emirátus visszaszállt Husszeinra. 1911— 
1913. résztvett a török hadsereg idriszi művele
teiben, 1914. a török parlamentbe választották. 
1915-ben az arab nacionalista mozgalom élére 
állt és 1916., az arab felkelés kitörésekor, a láza
dók vezére volt. 1918-ban bevonult Damaszkusba 
és 1919. Francia-Szíria keleti részét kormányozta 
Homsz, Hama és Aleppo városokkal együtt. 1920. 
márc. a szir nemzeti tanács Damaszkusban 
Sziria királyává kiáltotta ki, de a nagyhatalmak 
nem ismerték el és francia csapatok ugyanazon 
óv márc.-ban megszállták Domaszkust. 1921 
aug. 23. F.-t Irak királyává koronázták. 

Faizabad (Fyzabad), 1. Brit-India egyik tar
tománya, ter. 31,639 km2, 6.900,000 lak. — 2. F., 
a tartomány fővárosa, (1921) 56,620 lak. 

Fáj, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 461 lak. 
Fajkürt (Dedinka), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Fajlavice, falu Lengyelországban, Lublintól 
DK.-re; a világháborúban 1915 júl. 29—30. az 
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itt vívott csatában a szövetséges hadseregek ki
erőszakolták az átkelést a Wieprzen, mire az 
oroszok kiürítették Ivangorodot. 

Fájsz, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
3416 lak. 

Fajúm, felsőegyiptomi kerület, (1917) 507,617 
lakossal. 

*Faj védelem, tulajdonképen a faj tisztaságának 
fenntartására, átvitt értelemben bizonyos faj 
kiváltságos helyzetének biztosítására irányuló 
törekvés és tevékenység. A világháború előtt 
mindinkább tért hódító kozmopolita irányzat sok 
tekintetben elhomályosította az egyes fajok által 
képviselt különleges értékeket és az egyetemes 
emberi haladást vallotta programmjául. Ez irány 
hatása alatt a szellemi és gazdasági vezetés szá
mos államban többé-kevésbbó átcsúszott olyan 
egyének kezébe, akik nem tartoztak az államfenn
tartó fajhoz vagy legalább ilyen egyének az állam-
életre arányszámukat meghaladó arányú befo
lyást nyertek.Ezért már a háború előtt jelentkezett 
több államban a törekvés a nemzeti erények új ólet-
rekeltése és a jövevények (idegenek) befolyásának 
korlátozása iránt. Különösen a zsidóságnak ós 
a szabadkőmívességnek folyton növekvő nemzet
közi hatalma váltott ki sokakban aggályokat. A 
világháborúval kapcsolatos nagy vagyoni eltoló
dások és a világháborút követő forradalmi és radi
kális mozgalmak az aggályokat erősen fokozták. 
Az újra éledő nacionalizmusnak egyik megnyil
vánulási módja a P. elnevezéssel megjelölt mozga
lom, amely különösen alegyőzöttállamokban.de a 
győztes hatalmak polgárai között is erősen hó
dított. A P. az egyes államokban természetesen 
különböző formákat nyert; Olaszországban a 
fascizmus, Németországban a horogkeresztes 
mozgalom, Magyarországon az Ébredő Magyarok 
Egyesületének ós a fajvédő pártnakmegalakulása 
jellemző tünetei. A P. majd tudományos, termé
szettudományi irányzatként iparkodik jelentkezni 
s a súlyt bizonyos faj faji sajátságainak meg
állapítására és megóvására helyezi; majd mint 
társadalmi mozgalom lép föl s társadalmi és gaz
dasági szervezetekkel igyekszik a többségi faj
nak gazdasági helyzetét megszilárdítani; lehet 
azonban politikai programm is, amely a többségi 
faj vezető szerepót jogilag is körül akarja bás
tyázni. A P. minden megnyilvánulási módjának 
elméleti indokolása, hogy a fajok tisztaságának 
fenntartása egyetemes emberi szempontokból is 
kívánatos, mert különleges értékeket segít ki
emelni ; az állani nemzeti jellegét, a fajvédők állás
pontja szerint, a nemzeti nyelv mellett a vezető 
faj szervezeti és szellemi karaktere határozza 
meg, azért ezt a karaktert fenntartani és védeni 
kell. A P. éle az egyes országok eltérő helyzete 
szerint hol a zsidóság, hol más fajok ellen is irá
nyul. A P. nem jelent agresszivitást más államok 
ellen, sőt nemzetközi kapcsolatokat keres (pl. a 
turáni gondolat). A P. továbbá nem mehet odáig, 
hogy a faji kisebbségek tagjait az állampol
gári jogokból kizárja ós érvényesülésüket még 
arányszámuknak megfelelő mértekben sem en 
gedje meg. 

•Fajvédők, 1. Fajvédelem. (XX. k.) 
Fakert (Fachert), Arad vm. (Tr. R.) 

Falke 

•Fakíts Ernő, szobrász, szül. Budapesten 1883 
jan. 30., megh. u. o. 1912 máj. 12. Budapesten az 
Iparművészeti Iskolának volt növendéke, azután 
Bécsben tanult, végül Stróbl Alajos mester
iskolájában. Főműve a szepesváraljai branyiszkói 
honvédemlék, 1903. 

Fakóvezekény (Fakó Vozókany), Bars vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

•Falckenberg, 1. Ottó, német író, szül. Kob-
lenzben 1873 okt. 5. Münchenben színházi drama
turg. Irt költeményeket, meséket, színmüveket, 
melyek közül nevezetesebbek: Der Sieger (1901); 
Doktor Eisenbarth (1907); Ein deutsches Wei-
nachtsspiel (1908). 

2. F., Richárd, német filozófus, megh. Jenában 
1920 szept. 28. 

Falcon, Venezuela délamerikai köztársaság 
egyik állama, ter. 24,800 km8, (1920) 128,255 lak. 

Falcsik Dezső, jogtudós, megh. Budapesten 
1924 nov. 11. 1914-ben kinevezték a pozsonyi 
egyetem rendes tanárának a polgári törvény
kezés, 1922. a közigazgatási és pénzügyi jogtan
székére ; ez egyetemnek első rektora volt 1914— 
1915., majd 1922—23. a jog- és államtudományi 
kar dékánja volt. 
* F a l c n l i f e r (állat), 1. Rüliatkák. (XVI. köt.) 
•Falensky, Felicjan, lengyel író,szül. Varsóban 

1825., megh. u. o. 1910 okt. 10. Irt költeményeket, 
elbeszéléseket, színműveket, mint: Altea,Florinda, 
Prancesca da Rimini stb. 

Falk, 1. Richárd, író, megh. Budapesten 1920 
febr. 27. 

2. F. Zsigmond lovag, a Pesti könyvnyomda 
rt. igazgatója, megh. Budapesten 1913 márc. 11. 

3. F. Zsigmond, ifj., a Pesti könyvnyomda r.-t 
vezérigazgatója; újabb irodalmi művei: Paula 
gondjai (novellák, 1917): Egy kis zugból (1921); 
Leveles láda (elbeszélések, útirajzok, megemléke
zések, 1921). 

*Falk, Norbert, német író, szül. Máhrisch-Weiss-
kirchenben 1872 nov. 5. Irt regényeket, szín
darabokat, továbbá filmdarabokat, mint Madame 
Dubarry (1920). Szerkesztett gyűjteményes mun 
kákát is, mint Buch des Lachens (1912); Buch 
der seltsamen Geschichten (1913). 

*Falke, 1. Friedrich, német gazdasági író, szül. 
Sehwarzholzban 1871 júl. 7. Lipcsében volt 
tanár, majd 1918—20. tanácsos a szász földmí-
velésügyi minisztériumban, azután ismét tanár 
lett és igazgatója Lipcsében a mezőgazdasági 
üzemtani intézetnek. Müvei: Die Dauerweiden 
(3. kiad. 1920); Betriebslehre (12. kiad. 1921); 
Tierzuchtlehre (13. kiad. 1921). 

2. F., Gustav, német költő, megh. Hamburgban 
1916 febr. 8. összegyűjtött költeményei 1912. 
jelentek meg 5 kötetben. 

*3. F., Konrád, eredetileg Kari Frey, svájci 
ü'ó, szül. Aarauban 1880 márc. 19. Irt költemé
nyeket, regényeket, színműveket. Főbb müvei: 
Prancesca da Rimini (szinmü, 1904); lm Banne der 
Jungfrau (rajzok 1909); Astorre (szinmű, 1912); 
Der Kinderkreuzzug (regény, 1924); Marienle-
genden (1925). Lefordította Dante Divina com-
mediáját. 

*4.F., Ottó, lovag, német iparművészeti író, szül. 
Bécsben 1862 ápr. 29. Előbb Kölnben volt az ipar-
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művészeti muzenm igazgatója, 1908. a berlini 
múzeum vezetését vette át, 1920. ugyanott az 
állami muzeumok főigazgatója lett. Irodalmi 
művei: Majolika (1896); Deutsche Schmelzar-
beiten des Mittelalters (1904); Geschichte des 
abendlándischen Kunstgewerbes im Mittelalter 
(1907); Das rheinische Steinzeug (1908, 2 köt.); 
Kunstgeschichte der Seidemveberei (1921): 
Deutsche Möbel vom Mittelalter bis zum Anfang 
des 19. Jahrh. (1922—24); Altberliner Payencen 
(1923). 

Falkenau, város Csehországban, (192D 10,154 
lakossal. 

¥&\keúha,usen,Ludwig, báró, porosz tábornok, 
a világháború alatt 1914. vezérezredes lett s 
1916-ig a partvédelem főparancsnoka volt, azután 
hadsereg vezetője a nyugati hadvonalon; 1917 
ápr. 22. Belgium kormányzójának nevezték ki s 
az maradt az összeomlásig. Ujabb művei: Der 
grosse Krieg der Jetztzeit (1909); Kriegf Uhrung 
und Wissenschaft (1913). 
*Falkenhayn, Erich, német tábornok, szül. Burg 

Belehauban (Nyugat-Poroszország) 1861 nov. 11., 
megh. Schloss Lindstedtben 1922 ápr. 8. 1896— 
1899-ig a kínai hadsereg katonai kiképzője volt, 
1900. mint vezérkari őrnagy vett részt a kinai 
expedícióban, hol egy megszálló dandárral 1903-ig 
maradt. 1906. a Í6., majd a 4. hadtest vezér
kari főnöke lett, 1913. hadügyminiszter, 1914. 
mint Moltke utódját gyalogsági tábornoki rangban 
a hadsereg vezérkari főnökének nevezték ki. Az ö 
és Conrad (1. XX. köt.) haditerve alapján történt 
1915 máj. 2. a gorlicei áttörés és az ezt követő 
oroszországi offenzíva; majd 1915—16. Szerbia 
megrohanása. 1916. a 9. hadsereget vezette Ro
mánia ellen, a Nagyszebennél és Targu Jiunál 
vívott csatákat vezényelte. 1917-ben az ú. n. 
ázsiai hadtest parancsnoka lett és a Kaukázus
ban folytatott hadműveleteket, 1918. a 10. had
sereg parancsnokságát vette át. Mfivei: Die 
oberste Heeresleitung 1914—16 in ihren wich-
tigsten Entscheidungen (1919); Der Feldzug der 
Armee gegen die Rumánen und Eussen (2 rész, 
1921). 

Falkenstein (in Sachsen), város Szászország
ban, (1925) 15,618 lak. 

Falkenstein, Július, Afrika-utazó, megh. Ber
linben 1917 júl. 1. 

Falkirk, város Skóciában, Stirlingshireben, 
Ü924) 34,400 lak. 

Falkland-szigetek, brit gyarmat, ter. 11,960 
km2, 2140 lak. Déli-Sarkvidék, ter. 3.000,000 
km8,1337 lak. Ebből: Bél- Georgia, ter. 4074 km*, 
1337 lak., Dél-Orkney és Dél-Sandwich-szigetek, 
ter. 1658 km2, Dél-Shetland és Graham-Föld, 
ter. 2201 km2, utóbbiak lakatlanok. A világ
háborúban 1914 dec. 8. a szigetek mellett a 
külföldi szolgálatból visszatérő német cirkáló
hajóraj Spee gróf parancsnoksága alatt össze
ütközött a Sturdee vezette angol hajórajjal. 
A csata a német hajóraj veszteségével végződött: 
a Scharnhorst és Gneisenau páncélos cirkálók, 
a Nürnberg és Leipzig kiscirkálók elsülyedtek, 
csupán a Dresden kiscirkáló menekült meg. 

Falkosány (Falcusa), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. K.) 

Falkus (Falkusovce), Zemplén vm (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fali, Leo, osztrák zeneszerző, megh. Bécsben 
1925 szept. 16. Ujabb operettjei: Die schöne 
Risetta (1910); Die Sirene (1911); Der liebe 
Augustin (1911); Die Studentengráfin (1913); 
Der Nachtschnellzug (1913); Jung England (1914); 
Die Rose von Stambul (1916); Fürstenliebe (1916); 
Madame Pompadonr (1923); Der süsse Kavalier 
(1924). Posthumus művei: Liebst du mich és 
Rosen im Schnee. Budapesten is nagy sikert 
aratott a Kedves Augustin; Sztambul rózsája ; 
Pompadour stb. 

Fali Eiver, város Massachusetts északame
rikai államban, (1920) 120,415 lak. 

•Fallström, Dániel, svéd költő, szül. 1858. Az 
újabb svéd irodalom egyik legjelentékenyebb 
alakja. Főbb munkái: Ur Gustav Vasas saga 
(G. V. meséiből); Vildrosor (Vadrózsák); Igyllen-
rött (Aranypirban); Stockholm och skárgardBn 
(S. ós a szigetvilág); Havet (A tenger). 

Falmouth, város Angolországban, Cornwall-
ban (i92i) 13,318 lak. 

Falster, dán sziget a Keleti-tengeren, ter. 
509 km2, (192D 51,392 lak. 

Faltin, BicMrd Friedrich, németből lett finn 
zenész, megh. Helsingforsban 1918 jún. 1. 
*Falu Tamás, költő és író, szül. Kiskunfélegy

házán 1881 nov. 10. Középiskoláit Kecskeméten, 
a jogot a budapesti egyetemen elvégezve, kir. 
közjegyző lett, előbb a gömörmegyei Nagyrőcén, 
majd a csehektől kiutasítva, a pestmegyei Ocsán. 
Első regénye (Majális) 1913. jelent meg s már 
ebben is feltűntek regényírói működésének jel
lemző vonásai: erős vonzódás a hangulatos le
írásokhoz, a részletes lélekelemzésre való törek
vés és az erotikus részek túlságos kiszinezése. 
Ez és a túlságos cizellálásra való törekvés jel
lemzi hangulatos, színes költeményeit is. A Petőfi-
Társaság 1926. r. tagjául választotta. Munkái: 
Majális (regény, Budapest 1913); Operencia 
(versek, u. o. 1914); Padok zenéje (versek, u. o. 
1916); Csipke (versek, u.o. 1917); Küszöb (pálya
díjnyertes regény, u. o. 1920); A lélek mindenütt 
kihajt (versek, u. o. 1924); Kicsinyesek (regény, 
Berlin, 1926). 

Falubattyán, nagyk. Fejér vm., (1920) 1150 lak. 
Falucska (Bogarevice), Bereg vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Falud (Vescica), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Faludi, 1. Ferenc (1. VII. köt.), németujvári 

szülőházát 1921 jún. emléktáblával jelölték meg. 
A róla szóló újabb irodalomból kiemelendő: Csüry 
Bálint, F. idilljeihez (Magyar nyelv 1910); Gra-
ber Emma, F. F. stílusáról (Budapest 1911); Csá
szár Elemér, A német költ. hatása a magyarra 
aXVIII.sz.-ban(u. o. 1913); Trostler József, F. 
ós a német gáláns költészet (Egyet. Phil. Közi. 
1914); Keller Imre, F. F. Caesarja (u. o. 1914) ; 
Simái Ódon, F. hatása Sándor Istvánra (Magyar 
Nyelv 1915); Alszeghy Zsolt, Epigon lírikusaink 
a XIX sz.-ig (írod. Tört. Közi. 1917); Sik Sándor, 
F. F. ós a nyugateurópai verselés (u. o. 1921) ; 
Radó Antal, A magyar rím (Budapest 1921). 

2. F. Gábor, színigazgató, a Vígszínházát 
1921-ig vezette, ekkor visszavonult. 



Faluhelyi — 218 — Farinaocl 

*3. F. Jenő, színigazgató, F. Gábor fia, szül. 
Devecseren 1873 nov. 22. A Vígszínház drama
turgja volt, állásától a Vígszínház eladásakor, 
1921. megvált. 1924-ben átvette az Unió színház-
üzem rt. vezetését, de már 1925 tavaszán kény
telen volt kényszeregyességet kérni. 1925 őszén 
a Magyar Színház művészeti vezetője lett. 

4. F. Miklós, színigazgató, F. Gábor fia, 1921. 
a Vígszínház eladásakor megvált a színháztól. 
•Faíuhelyi Ferenc, egyetemi tanár, nemzetközi 

jogi és közjogi iró, szül. Nagyváradon 1886 okt. 
29. Előbb bírósági szolgálatot teljesített Nagy
kanizsán és Győrött. 1914-ben a pécsi püspöki 
jogakadémián a magyar közjog, politika, nemzet
közi jog és jogbölcsószet rendkívüli, 1921. rendes 
tanára lett. Ugyanekkor megszerezte az egyetemi 
magántanári képesítést a budapesti egyetemen 
a nemzetközi jogból. 1922 óta a nemzetközi jog 
nyilvános rendes tanára a pécsi egyetemen. Főbb 
irodalmi munkái: Az országgyűlési képviselő
választásokról szóló 1918.'XVII. t.-c. (Pécs, 
1918); Az örök semlegesség és a világháború 
(u. o., 1920); A nemzetközi jog alaptételei (u. o., 
1923); Magyarország békeszerződései (u. o., 
1923); Magyarország közjoga (2 köt., u. o., 1926); 
Locarno és az orosz-német semlegességi szerződés 
(1926V 

Falun, város Svédországban, (1925) 13,340 lak. 
*Falu Országos Földmives Szövetség. Mint 

Faluszövetség 1920. alakult, azzal a céllal, hogy 
a falvak lakóinak gazdasági és kulturális hala
dását támogassa, irányítsa és emelje s hogy 
általában a falvaknak központi érdekképviselete 
legyen. Magyarország jövőjének biztosítását a 
szövetség a falvak gazdasági, kulturális meg
erősödésében és a nemzeti öntudat megizmosodá
sában látja. Minden fejlődést előmozdító ügyet 
kézbe vesz tehát s minden maradiság ellen tel
jes erejével küzd. Jelszava: Erős falu, erős 
ország, müveit falu, művelt ország. Tevékeny
sége minden politikától, felekezeti és nemzeti 
kérdéstől mentes. Alapítója és első elnöke 
Rubinek Gyula v. földmívelósi miniszter volt. 
Fővédnöke nagybányai Horthy Miklós, Magyar
ország kormányzója. 1923-ban az Országos Föld-
míves Szövetséggel egyesült és akkor vette fel 
a F. nevet. 1926-ban 1950 község, mint törzstag, 
675 egyesület, 315 szövetségi fiók tartozott 
kötelékébe. 

*Falus Elek, iparművész és grafikus, szül. Oros
házán 1883. Tanulmányait Berlinben, Londonban 
ós Parisban végezte, azután Nagybányán és Kecs
keméten működött s Budapesten letelepedve, mint 
a Vígszínház díszlettervezője tűnt fel, egyben" 
művészi könyvdíszeivel (Babits, Ady, Móricz Zs. 
müvei), reklámrajzaival szerzett magának hír
nevet. Nevezetes műve IV. Károly király koroná
zási hitlevele és a Szinyei-Merse Pál Társaság 
alapítólevele. Belső-építési munkái közül kiválik 
a Belvárosi Színház és a budavári Hatvány-palota. 

Falusugatag (Sat Sugátag), Máramaros vm. 
(Tr. R.) 

Faluszlatina (Ves Solotvina), Máramaros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

•Faluszövetség, 1. Falu Országos Földmives 
Szövetség. (XX. k.) 

*Fancev Ferenc, a zágrábi egyetemi könyvt/ir 
igazgatója, szül. 1882 szept. 24. Nagyarányúi 
horvát irodalomtörténeti munkásságot fejtett ki. 
1914 óta egyetemi magántanár. 

Fancsal, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 565 lak. 
Fancsika (Fancsika), Ugocsa vm.(Tr. Cs.-Szl.) 

*i-'aniiisi (áiiat), a Virág-legyek (Anthomyidae) 
családjába tartozó légy-nem. Legismertebb faja 
a házakban igen gyakori kis luizi légy (F. [Ho-
malomyia] canicularis L.). Hasonlít a közönsé
ges házi légyhez, de annál kisebb. Lárvái 7 mm. 
hosszúak s bomló növényi anyagokkal élnek; 
alkalomadtán az ember belében is előfordulnak; 
emberbe nyers növényi táplálékkal jutnak be. 

Fano, kikötőváros Pesaro e Urbino olasz tar
tományban, (1921) 11,08S, mint község 28,539 lak. 

*Fanta István, festő, szül. Pécsett 1884. Buda
pesten Zemplényinek és Székely Bertalannak, 
Münchenben Hollósynak ós Aábenek volt tanít
ványa. Többnyire tájképeket és csendéletképe
ket festett, ilyenekből 1910. és 1925. rendezett 
gyűjteményes kiállítást Budapesten. Téli táj c. 
művét megvette a székesfőváros. 

Fao, most Irakhoz tartozó kikötő a Perzsa-öböl 
mellett, 1914 nov. 8. az angolok megszállták. 
Kábelállomás. 

Farad, nagyk. Sopron vm., (1920) 1971 lak. 
Faragó Chárágáu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Faragó 1. Géza, festő, újabban Budapesten 

működik, itt 1917. kiállította háborús vonatko
zású karrikatúráit, ezek közül a Sir Edvs-arci 
Grey címűt megvette a székesfőváros. Ujabban 
színházi díszlettervezéssel is foglalkozik. 

2. F. Jenő, hírlapíró, újabb operettjei: Egy 
finom család (1916); Kóristalány {Komjáthy 
Károly zenéjére, 1918); Offenbach (Nádor Mi
hállyal, 1920) stb. 1914-ben jelent meg Pesti 
gyerekek c. könyve, 1916. ifjúsági elbeszélése: 
Kis mesék a nagy Mborúról. 

3. F. Ödön, volt kínai vámigazgató, megh. 
Budapesten 1925 máj. 13. 

4. F. Ödön, iparművész, újabb nagyobbszabású 
müve a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Vörös-
marty-téri székházában a pénztárterem és az 
igazgatósági helyiségek faburkolása s bútorai. 

*Faravelli, Luigi Guiseppe, olasz altenger
nagy, szül. Stradellában 1852 dec. 20., megh. 
Rómában 1914 márc. 22. Ö volt 1911 októberben 
Tripolisz városának elfoglalásakor az olasz flotta 
parancsnoka. 

Farcád (Forfeni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Fareham, kikötőváros Angolországban, South-

amptonshireben, (1921) 10,063 lak. 
Fargo, város Dakota északamerikai államban, 

(1920) 21,961 lak. 
Faribault, város Minnesota északamerikai ál

lamban, (1920) 11,089 lak. 
Farina, Salvatore, olasz író, megh. Milanóban 

1918 dec. 15. Müveinek teljes kiadása 1926. folya
matban van; megjelent 12 kötet. Emlékiratai: 
Ricordi c. 1910—13. jelentek meg. Magyarul meg
jelent : Párbaj a hómezön (1918). 

*Farinacci, Roberto, olasz politikus, szül. Iser-
niában 1892 okt. 16. Vasúti főnök volt Cremo-
nában, de a politikában is korán résztvett. A 
világháborúban katona volt. Mussolini egyik leg-
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régibb híve, akit már 1921. beválasztottak a 
parlamentbe. Egyszersmind szerkesztette a Cre-
niona Nuovát és jogi tanulmányait is befejezte. 
1925-ben a faseista párt főtitkára lett, de 1926. 
erről az állásáról le kellett mondania. 
•Farinelli, Arturo, olasz irodalomtörténetiró, 

szül. Intrában 1867 mára 30. A német irodalom 
tanára Torinóban. Főbb művei: Dante e la Fran
cia (1908); II romanticismo in Germania (1911); 
DanteinSpagna, Francia, Inghilterra, Germania. 
Dante e Goethe (1921); Goethe et l'Espagne 
(1923): Petrarca, Manzoni, Leopardi (1924). 
*Faringizmus (pharyngismus), görcs a garat

ban és a nyelés görcsös elakadása. 
•Farkas, 1. Albert, hírlapíró, szül. Szilágy

somlyón 1842. Jogász volt, majd a pozsonyi rabbi
képző növendéke. 1865-ben a Magyarország és 
a Nagyvilág szerkesztőségébe lépett. Farkasok 
c. költői beszélyei akadémiai dicséretet nyertek. 
Nápolyi Johanna c. drámáját a Nemzeti Szín
ház mutatta be. Lefordította Racine Phaedráját, 
Wieland Abderitáit és Nemzeti hárfa c. ma
gyar költőnők verseiből állított össze antológiát. 
Egyéb műve: Deák adomák (1870). 

2. F. Antal, hírlapíró, a diktatúra bukása 
után Bécsbe költözött. Újabb művei: Templom-
tüzek. Vörös zsoltárok (versek 1914); Bús An
ion szerelmi regénye: Paraszttragédiák (1919) ; 
Megnyílt a börtön (1919); Fekete nóták (1919); 
Proletárok verses könyve (1919); Jókedv a si
ralomházban; A papkisasszony; Kisértetek 
(1925). 

*3. F. Béla, író, szül. Győrött 1884 aug. 20. 
Az 1900-as években az Aurora irodalmi és mű
vészeti kör titkára volt. Hogyan idvezült Illés 
Gábor c. novellája pályadíját nyert, 1914. egy 
versciklusával elnyerte a Petőfi Társaság gróf 
Vigyázó-díját. Tárcái, cikkei és költeményei kü
lönböző lapokban jelentek meg. Önálló művei: 
Költenrények; Elbeszélések; Vándorúton (ver
sek) ; Élet (versek),- A láthatatlan vendég (költ.). 
*4. F. Béla (nagynyujtódi), zoológus, szül. 

Hajdúnánáson 1884 jün. 15. Egyetemi tanulmá
nyait a kolozsvári egyetem matematikai és termé
szettudományi karán végezte, hol 1906-ban böl-
eeészetdoktorrá avatták. 1903 óta Apáthy István 
mellett a kolozsvári egyetem állattani intézeté
ben dolgozott s itt tanársegéd, majd adjunktus 
lett s 19lö. az Alsóbbrendüek fiziológiai szövet
tana c. tárgykörből magántanárrá habilitálták. 
A román megszállás idején a kolozsvári egyetem 
állattani intézete és az Erdélyi Múzeum-Egylet 
állattárának igazgatóhelyettese volt. 1924-ben a 
szegedi egyetemre az állatrendszertan nyilvános 
rendkívüli tanárává nevezték ki. Nagyobb dolgo
zatai : A mikroszkópi vizsgálat módjai (Termé
szettudományi Közi., Pótfüzetek 1910); Beitrage 
z. Kenntnis d. Darmkanals der Copepoden (Aeta 
Litt. ac Scient, Szeged 1924); Zur Kenntniss d. 
Suctorien (Arch. f. Protistenkunde, 1924); Zur 
Kenntniss d. Tegumentaldrüse der Dekapoden 
(Zool. Jahrb., 1926). A Berichte ü.d.-wiss.Biologie 
(Berlin) magyarországi munkatársa. Egyéb dol
gozatai a Múzeumi Füzetekben (Kolozsvár 1906, 
1908), Zeitsehrift für -wiss. Mikroskopie (1913), 
Zoolog. Anzeiger (1914), Rivista di Biológia, 

L'Année biologique c. folyóiratokban jelentek 
meg. 

5. F. Ernőd, hírlapíró, megh. Budapesten 1920 
nov. 1. Újabb művei: A Kossuth-huszár meg az 
asszony (1911); Magyarország nagyasszonyai 
(3 köt., 1911—13); Rabok lettünk, nem szabadok 
(1913); Az agyonlőtt császár (1914); Petőfi. 

6. F. Géza, orvos, a háború alatt a pénzintéze
tek hadikórházának labor, főorvosa volt, 1920. a 
budapesti, valamint a fővárosban elhelyezett ko
lozsvári és pozsonyi egyetemeken az élettan meg
hívott tanára, 1922. a budapesti egyetemen az 
élettan r. tanára lett. Értekezései magyar és né
met tudományos folyóiratokban jelentek meg. 

7. F. Gyula, matematikus, 1914. a Magyar 
Tud. Akadémia r. tagja, 1924. a Math. és Phys. 
Társulat tiszt, tagja lett. 
*8. F. Gyula, író és irodalomtörténész, szül. 

Kismartonban 1894 szept. 27. Az egyetemet Buda
pesten, Halléban és Parisban végezte, majd Szé
kesfehérvárott lett tanár. 1921-ben a berlini egye
temen a magyar nyelv lektora lett, majd az 
Eötvös-kollégium tanárává nevezték ki. Önálló 
munkái: Petőfi nagyobb elbeszélő költeményei
nek forrásai (Budapest 1922); Forrongó lelkek 
(regény, u. o. 1923; Berlin 1924, megjelent 
német, svéd, finn és észt kiadásban is); Tábortűz 
üzen (elbeszélések, Berlin 1924); Vörösmarty, az 
ember (u. o. 1924); Erdéh/i költők (u. o. 1924); 
Petőfi: Bolond Istók és Tündérálom (u. o. 1924) ; 
Hadak útján (Budapest 1925). 

9. F. Imre (nagybégányi), író, miniszteri ta
nácsos. Újabb müvei: Boszporusz (Lengyel 
Menyhérttel, 1918); Túl a nagy Krivánon (ope
rett, 1918); Melódiák (versek,' 1919); Melódia 
(1920); Szent István(1920); Költemények(1921); 
Pünkösdi rózsa (operett, 1920); Május (vígjáték, 
1921); Kis kadett (operett, 1921); Debrecenbe 
kéne menni (operett); Rózsíka lelkem (operett, 
1922); Virágzó fák (1923); Nótgs kapitány (ope
rett, 1924); Királyné rózsája (operett, 1925) ; 
Májusi muzsika (operett, 1925). Operettjeinek ze
néjét is maga szerzi, y 

*10. F. István, festő, szül. Budapesten 1887 okt. 
20. Budapesten báró Mednyánszky László volt a 
mestere. 1906—7 Nagybányán tanult, utóbb-áve-
ken át Parisban működött. 1924-ben gyűjtemé
nyes kiállítást rendezett festményeiből az Ernst-
Muzeumban (képmások, aktok, tájKépek). 

11. F. Lajos, római jogás^nrégh. 1921 jún. 24. 
12. F. László, sebészrorvás, megh. Budapesten 

1922 febr. 3. \ *S 
13. F. Mihály, -Kertészeti és gazdasági író, 

(1. VII. köt.), szül. Budapesten 1833.. megh. Nagy
tétényben 1900 jún. 28. Szerkesztette a Magyar 
Gazda c. szaklapot. F. hozta be az 1867-iki párisi 
kiállításról a Cantaloup-dinnyét és termesztette 
az ő nevéről elkeresztelt F. M.-féle gerezdes 
görögdinnyét. Kőbányai kertjében tartották az 
első rnéhészgyűlést a 60-as években. Az ő méhé
szetéből küldtek szüzlépesmézet az 1867-iki ko
ronázási ebédre. 

14. F. Pál, író és politikus, megh. Budapesten 
1921 ápr. 23. Újabb művei: A konventbiztos 
(dráma, Nemzeti Színház 1913); Egy önkéntes 
naplója (2. kiad. 1916); Egy körorvos följegy-
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zései (1913, 3. kiad. 1918); Egy tanár jegyzetei 
(1917, 3. kiad. 1918); Kuthy Etelka (Í917); 
Strigonius (1918, 3. kiad. 1922); Az esriadi réz
bánya (1918); A zanzibárj leány (1919); Mith-
radates kincse (1920); El az igazság (1921); 
A láthatatlan imám keze (2. kiad. 1923). Ifjúsági 
művei: Egy magyar fiú Napóleon hadseregében ; 
Laci Törbkwszágban. Adorján A.-ral ós Seress 
L.-val ír ta: Forradalom és császárság c. 8 kö
tetes munkáját. Keleti úti képek Egyiptomról és 
Palesztináról c. alatt útleírása jelent meg. 

15. F. Sándor, tanár, író, tanító- és tanitónő-
képzöintézeti főigazgató, megh. Budapesten 1921 
dee. 4. 

*16. F. Sándor, operaénekes, szül. Kesely-
mezon (Máramaros vm.) 1888 jún. 25. Tanulmá
nyait a Zeneakadémián végezte Sík Józsefnél, 
1911—17. a kolozsvári színház baritonistája volt, 
majd 1917 őszén a m. kir. Opera szerződtette 
tagjai sorába. Főbb szerepei: Jago, Scarpia, 
Wolfram, Bolygó hollandi, stb. 

*17. F. Zoltán, képzőművészeti író, esztétikus 
és kritikus, szül. Aranyosmaróton 1880 júl. 21. 
Egyetemi tanulmányainak elvégzése után állami 
ösztöndíjakkal többször volt külföldön tanulmány
úton. Számos képzőművészeti tárgyú cikke, dol
gozata jelent meg a magyar (Budapesti Szemle, 
Napkelet, Magyar Művészet, stb.) és német folyó
iratokban és hírlapokban. Szerkesztette a háború 
előtt és alatt A Cél c. fajmagyar és konzervatív 
folyóiratot. 1919—26-ig a Szózat c. politikai 
napilap belső munkatársa volt, ahol a képző
művészeti rovatnak volt vezetője, majd az Uj 
Nemzedék szini kritikusa lett. Színházi kriti
káiban bátran és nagy készültséggel szállt szembe 
az erkölcstelen, léha és magyartalan irodalmi 
irányzatokkal. Munkái: Bajza József élete és 
müvei (Budapest 1912, Olcsó Könyvtár); Tiziano 
(u. o. 1913); A biedermeier (u. o. 1914). 

Farkasaszó'(Farcusa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Farkasd (Farkazdvn). Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Farkasd = Vágfarkasd. 
Farkasdiialva (Neumarkt), Vas vm. (Tr. A.) 
Farkasfa, kisk. Vas vm., (1920) 548 lak. 
Farkasfalva (Farkasovce-Levkovce), Szepes 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Farkasgyepü, kisk. Veszprém vm., (1920) 384 

lakossal. 
Farkasháza (Lupesti), Arad vm. (Tr. R.) 

•Farkasházy Jenő"'(1. Fischer 10., VII. köt.), 
porcellángyáros, szül. Székesfehérvárott 1863., 
megh. Herenden 1926 máj. 4. Parisban az Éeole 
des Beaux-Arts-ba járt, művészettörténettel fog
lalkozott és több művészettörténeti cikket írt 
hazai és külföldi folyóiratokba. 1896-ban meg
vette a herendi porcellángyárat. Főbb önálló 
művei: Palissy élete és művei (Budapest 1885); 
A Della Bobbta család (u. o. 1896). 

Farkashegy (Vukanovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Farkashely (Vlckovany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Farkashida (Farkáéin), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Farkaska (Farkaska), Trencsén vm. (Tr. 

C8.-SZ1.) 

Farkaslaka (Lupeni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Farkasmező (Lupoaia), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Farkaspatak (Lupoaia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Farkaspatak (Lupoaia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Farkaspetőialva (Vlkanová a Pet'ová), Zó

lyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Farkasrév (Vad), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Farkastelke (Lupu), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Farkasudvar (Falkas Dvorany), Nyitra vm. 

(Sí. Cs.-Szl.) 
Farmos, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2828 lak. 
Farnád (Farnád), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl. 
Farnas (Sfáras), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Farnborough/ város Angolországban, South-

amptonshireben, (1921) 12,645 lak. 
•Farnell, Leu-is Richárd, angol archeológus, 

szttl. Salisburyban 1856 jan. 10. Tanulmányait 
Londonban, Oxfordban, Berlinben és Münchenben 
végezte. Sokat utazott Görögországban és Kis-
ázsiában. 1909-ben egyetemi tanár lett, 1913. az 
oxfordi Exeter College rektora, 1920. az egyetem 
alkancellárja. Müvei: Cults of the greek states 
(6 köt., 1896); The evolution of religion (1905); 
Greece and Babylon (1911); The higher aspecta 
of greek religion (1912); Outline history of greek 
religion (1920). 

Farnham, város Angolországban, Surrey gróf
ságban, (1921) 14,311 lak. 

Farnworth, város Angolországban, Lanca-
shireben, (1921) 27,901 lak. 

Faro, város Portugáliában, Algarve tartomány
ban, (1920) 12,925 lak. 

Far-öer, dán szigetcsoport, ter. 1399 km>, (1921) 
21,352 lak. 
•Farrand, Livingston, amerikai orvostanár, 

szül. Newarkban (New York) 1867 jún. 13. New 
Yorkban lett orvosdoktor 1891. 1891—1893-ig 
Európában, Cambridgeben és Berlinben folytatta 
tanulmányait. 1893—1903-ig a pszichológia elő
adója volt a Columbia-egyetemen, 1903—1914-ig 
az antropológia tanára. Ez idő alatt résztvett 
egy Brit-Kolumbiába vezetett expedícióban ós az 
indiánusokról szóló kutatásainak eredinényeü'ől 
két monográfiában számolt be. 1905—1914-ig 
titkára volt a nemzeti tuberkulózis-kutató és el
hárító egyesületnek és kiadta az American Journal 
of Public Health c. folyóiratot. 1914—19-ig a 
Colorado-egyetem elnöke volt, de 1917 óta Francia
országban tartózkodott, hogy ott a Rockefeller
alapítványi bizottság megbízásából a tuberkulózis 
elleni munkálatokat vezesse. 1919-ben az amerikai 
Vöröskereszt központi bizottságának elnöke lett, 
1921. a Cornell-egyetem (Ithaca) elnöke. Szá
mos lélektani és embertani tanulmányain kívül 
műve: Basis of american history (1904). 

Farrar, Geraldine, énekesnő, a berlini operától 
a newyorki Metropolitan Operához szerződött; 
1916. megjelent önéletrajza. 

Farrére, Glavde, 1. Bargone (II. és XIX. köt.). 
Farrukhabad, brit-indiai város, (1921) 51,567 

lakossal. 
Farsut, egyiptomi város Keneh tartományban, 

12,000 lakossal. 
Fasano, város Bari olasz tartományban, (1924) 

13,370 lak. 
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•Fascio (olasz), 1. Fascismus. (XX. köt.) 
*Fascismus (ejtsd: fasizmus}, olasz politikai irány

zat, mely elnevezését a fasces latin szó (vessző
nyaláb, a régi rómaiaknál a hatalom jelvénye) 
után kapta. A világháború befejezése után új 
erőre kapott forradalmi mozgalmakkal szemben 
az Olaszországban uralmon levő liberális pártok 
nem fejtettek ki elég erélyes ellenállást és a bol
sevizmus már majdnem magához ragadta a ha
talmat. Ekkor léptek munkába a győzelem ered
ményeinek biztosítására a nemzeti alapon alakult 
harcos olasz fasciók (rohamszakaszok). Az első 
fasciók 1919 márc.-ban Milanóban alakultak és 
gyorsan terjedtek el egész Olaszországban. A 
fascisták fekete inget hordtak, botokkal és re
volverekkel fegyverkeztek. Az új szervezkedés 
lelke Mussolini Benito, aki ifjúságában szocialista 
volt, a háborút a harctereken harcolta végig és a 
lövészárkokból mint az olasz nemzeti eszme fa
natikusa tért haza. A szervezkedés alapgondolata 
az idegen szellemi irányzatokkal való szakítás, 
tehát szakítás a szocializmussal és szakítás a 
liberalizmussal, amelyek az olasz nép különleges 
igényeivel nem számolnak és csak veszedelmet 
jelentsnek. A P. kizárólag az olasz nemzet törek
véseit szolgáló, erősen nacionalista alapon álló 
szervezkedés,, amely a szocialisták szervezett tö
megeivel fegyveres szervezeteket állított szembe 
és felvette a harcot a gyárakban, műhelyekben 
és földeken, a városokban és falvakban a többi 
pártokkal. A fascistáknak véres utcai harcokban 
sikerült a szocialisták által kimondott politikai 
sztrájkot letörniök, szakszervezeteiket szétszór
niuk ; a folyton szaporodó feketeingesek két évi 
állandó és rengeteg véráldozatot kivánó küzde
lemben végre felülkerekedtek. 1922 okt.-ben 
Mussolini, mint a helyzet teljhatalmú ura, 300,000 
fascista élén vonult be Rómába, ahol az olasz 
király átadta neki a kormányt. Kezdetben a 
fascista-párt a szövetkezett pártokkalmegosztotta 
a kormányzás felelősségét, de később egyedül 
vállalta a kormányt. A P. átalakította Olasz
ország állami és társadalmi szervezetét. Első
sorban legyőzte a P. ellenségeit: a szocialista és 
a liberális demokrata pártokat; az egyesült ellen
zék (az ú. n. Aventino) teljesen kiszorult a veze
tésből. Kérlelhetetlen szigorral járt el a P. a titkos 
társaságokkal és a nemzetellenes törekvésekkel 
szemben. Másodsorban a P. új alapokon építette 
fel és erősítette meg az államot. A törvényhozó 
testület olyanátszervezésenmentkeresztül.amely 
biztosította a fascista programra teljes végrehaj
tását. A hatalom súlya a kormány kezében van, az 
országgyűlés jóformán csak jóváhagyja a kor
mány rendeleteit. Rómában külön kormányzó
ságot szerveztek; a városi tanács tagjait a király 
a fascista alakulatok jelöltjei közül nevezi ki. 
Megerősítették a megyei prefektusok és városi 
polgármesterek hatáskörét. A munkafeltételek 
megállapítására a fascista munkástestületekrész
vételével munkaügyihivatalt(magistratura)szer-
veztek és kiépítették a munkaügyi bíráskodást. 
A fascista miliciát a nemzeti élet törvényes 
szervévé alakították (önkéntes nemzeti hadsereg) 
és abba a munkástestületeket is bevonták. A 
fascista milícia 147 légiót számol, 200,000 ember

ből áll és elsősorban politikai rendőrségi felada
tokat teljesít, de fokozatosan katonai kiképzés
ben is részesül. A P. szakított az egyházellenes 
liberális olasz politikával és erősen közeledett a 
Vatikánhoz. A F. legfőbb intézménye a párt nagy
tanácsa, amely a kormánnyal az összeköttetést 
fenntartja. Legjelentékenyebb lapjuk a Popolo 
d'Italia. A fascista-pártnak kb. 3 millió embere 
van. A F. az eddigi válságokat győzedelmesen 
kiállta és ma Olaszország hivatalos politikája. 
A P. gondolata más országokban is hódított és 
1922. Magyarországon is megalakult a «Magyar 
Fascista Tábor». V. ö. Sarfatti, Mussolini (német 
és angol ford., 1925); Luigi Viliari, The awake-
ning of Italy (1924); u. a., The fascist experiment 
(1925). Ezek valamennyien a P.-t védő munkák. 
F.-ellenesek: Ferrero, Da Fiume a Roma (1923, 
angolul 1924); Bowonw, Dal soeialismo al fascismo 
(1924, angol ford. u. a.); Matteotti, Un anno 
di dominó fascista (1923, angol ford. 1924); 
L. Sturzo, Pensiero antifascista (1925). Külföldi 
munkák: Bernharci, Das System Mussolini (1924); 
Rob. Michels, Der Aufstieg des P. (1924). 

•Fascisták, 1. Fascismus. (XX. köt.) 
Fassa-völgy, Dél-Tirolban, 1919 óta Olasz

országhoz tartozik. 
*Fassbaender, Péter, svájci zeneszerző, szül. 

Aachenban 1869 jan. 28., megh. Zürichben 1920 
febr. 27. A kölni konzervatóriumban tanult, 1890. 
Saarbrückenben lett karmester, 1895. Luzembeu 
városi zeneigazgató, 1911. Zürichben dirigens, 
írt 8 szimfóniát, 3 zongora-, 2 hegedű-, 1 gor
donkaversenyt, hegedű- és hegedű-zongoraszoná
tákat, 3 vonósnégyest, zongoradarabokat és da
lokat, 2 misét, 4 operát és több karmüvet. 

Fasu, felsőegyiptomi város, kb. 12,000 lak. 
Fasztov, város Kijev volt orosz kormányzó

ságban, most Ukrajnához tartozik, 10,000 lak. 
Fatipur, brit-indiai város, (i92i) 14,948 lak. 

*Faulhaber, Michael von, német kat. teológus, 
szül. HeMenfeldben (Alsó-Frankkerület) 1869 
márc. 5. Teológiai tanár volt Strassburgban, 
1910. speyeri püspök, 1917. münchen-freisingi 
érsek, 1921. bibornok lett. írt teológiai munkákat; 
elterjedt elmélkedő müve: Zeitfragen und Zeit-
aufgaben (6. és 7. kiad. 1923). 

Faure (ejtsd: fór), 1. Jean Baptiste, francia 
énekművész, megh. Parisban 1914 nov. 10. 

*2 F., Maurice Louis Émile, francia politikus 
és író, szül. Saillansban (Drőme) 1850 jan. 19., 
megh. u. o. 1919 dec. 8. Közmunkaügyi minisztcr 
volt és a szenátus alelnöke. Politikáját erős köz
társasági érzés, írói munkásságát szülőföldjének, 
aProvencenakszeretete jellemzi. 1876-ban többek-
társaságában megalapította a La Cigale nevű 
provencei egyesületet. 

Faúré, Gábriel, francia zeneszerző, megh. 
Parisban 1924 nov. 4. 

*Faussereconna i s sance , hamis ráismeréc, 
pszichológiai fogalom annak a lelkiállapotnak 
jelölésére, amikor az az érzésünk, hogy egy szi
tuációt, úgy amint van, már egyszer átéltünk. 

Favaro, Antonio, olasz matematikus, megh. 
Padovában 1922 szept. 30. 

*Favé, Louis Eugéne Napóleon, francia hidre-
gráfus, szül. Parisban 1853 júl. 18., megh. u. <\ 
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1922 júl. 30. 1918-ban az Académie des sciences 
tagja lett. Számos hidrográfiai felvételt és tér
képet készitett, továbbá feltalált egy mélység
mérőt. 

Faversham, kikötőváros Angolországban, Kent 
grófságban, (1921) 10,870 lak. 

*Fawcett (ejts: faoszet), Millicent Garrett, angol 
irónő, szül. Aldeburgban (Suffolk) 1847 jún. 11. 
1867-ben nőül ment F. Henry közgazdászhoz, aki
nek résztvett minden munkájában és aki vak ló
vén, teljesen az ő segítségére volt utalva. A köz
gazdaságon kívül a nőnevelés kérdésével is foglal
kozott, majd különösen férje halála után (1884) 
egyik előharcosa lett a suffragette-mozgalomnak. 
A National Union of Women's Suffrage-Societies-
nek 1907óta elnöke volt. Müvei: Politicaleeonomy 
f or beginners (1870); Essays and lectures (férjével 
együtt, 1872); Tales in political eoonomy (1875); 
Life of Queen Victoria (1895); Life of Molesvrorth 
(1901); Five famous french women (1906); Wo
men's suffrage (1912). 

Fáy, 1. András, íróról (1. VII. köt. Fáy-cseiláá 1.) 
újabban a következő tanulmányok jelentek meg: 
Dobóczki Pál, Népies alakok az irodalomban a 
népies irány előtt (Budapest 1912); u. a., Verseghy 
Rikóti Mátyásának egy kései hatása (Egy Phil. 
kiad., 1912); Danielisz Sándor, A felismerés 
motívuma a magyar romantikus drámairodalom
ban (Sümeg 1913); Vértesy Jenő, A magyar ro
mantikus dráma (Budapest 1913); Elek Oszkár, 
Hamlet-hatás P. A. egyik elbeszélésében (Magyar 
Shakespeare X.); Ember Nándor, A magyar ok
tató mese története 1786—1807-ig (Irodalomtört. 
Közi., 1918). 

*2. F. András, író, F. 1. unokaöccse, szül. 
Felsötelken (Heves vm.) 1868 jún. 13., megh. 
Bécs mellett, a wienerwaldi szanatóriumban 1912 
júl. 2. Jogot végzett, majd az újságírói pályára 
lépett. Vezércikkeket, tárcákat, novellákat irt 
zamatos magyar stílusban és finom humorral. 
Attila c. történeti regénye, amelyet röviddel 
halála előtt fejezett be, először a Magyar Nemzet
ben látot't napvilágot, majd önállóan 1913. két, 
1914. egy kötetben. Ezt a művét az Akadémia 
1917., tehát P. halála után, a Péczely-díjjal tün
tette ki. Másik regénye, a Vér, 1919. jelent meg. 

*3. F. Dezső, grafikus és illusztrátor, szül. Buda
pesten 1888 nov. 13. Tanulmányait a nagybányai 
müvósztelepen, a budapesti Iparrajziskolán és 
az Iparművészeti iskolán végezte. 1909-ben ren
dezte első kollektív kiállítását az Uránia mű
vészeti szalonban Gulácsyval, majd 1922. az 
Ernst-muzeumban. 1923-ban megkapta a Szinyei 
Társaság grafikai díját. 

*4. F. Zoltán, zeneszerző és festőművész, szül. 
1859., megh. Budapesten 1924 jún. 12. Huszár
százados volt, de kilépett és többek társaságában 
(Fáy Elek, Margitay Tihamér, Mesterházy Kál
mán, Vágó Pál) megalakította a Muskátli asztal
társaságot, amelyből azután aNemzeti Szalon lett. 
Az Esterházy- és Bubics-képtárak restaurátora 
volt, azonkívül az Operaház zenekarában mint 
gordonkás működött. Németországban nyolcszor 
nyert zeneszerzői pályadíjat. Hosszabb időt töltött 
Oroszországban egy itthon szervezett daitársu • 
lattal. 

Faylné-Hentaller Mária, írónő, újabb ifjúsági 
munkái: Otthon nélkül, haza nélkül (1918); 
Legszebb mesék (1919); Sok-sok csecse tarka 
mese (1920). 
*Fayolle, Marié Emilé, francia tábornagy, szül. 

Puyben 1852 máj. 14. A világháború kitörésekor 
hadosztálytábornok volt, az 1915. Soinme-menti 
ütközetben a 6. francia hadsereget, majd Pótaiii 
után Verdun védelmét vezette. 1917 nov.-ben az 
olaszországi francia hadsereg vezetését vette át, 
1918 júl.-ban a Marne és Aisne közti hadsereg
csoport főparancsnoka volt és júl. 18. a villers-
cotteretsi erdő elleni támadással a franciák javára 
döntötte el a második marnei csatát. 1919-ben a 
legfőbb haditanács tagja lett, 1920. a Német
országot leszerelő entente-bizottság elnöke. Mun
kája : Concentration des feux et concentratiou 
des moyens (1913). 

Fazacsel (Fagatel), Hunyad vm. (T. R.) 
Fazekasboda, kisk.Baranya vm., (1920) 481 lak. 
Fazekasrét (Lucka nad Torison), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Fazekastarnó (Tárnovita). Arad vm. (Tr. E.) 
Fazekaszsaluzsány (Hrnciarske Zaluzany), 

Gömör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Fazy, Henri, svájci államférfiú és történész, 

F. James (1. VII. köt.) unokája, szül. Bernben 
1842 jan. 31., megh. Genfben 1920 dec. 22. Genf
ben bölcsészeti és jogi doktorátust tett, majd 1868. 
a genfi kantongyűlés tagja lett. Politikája radi
kális szellemű volt, de mérsékeltebb, mint nagy
atyjáé. 1896—1899-ig, majd 1902-tól a svájci 
nemzeti tanács tagja volt. Ugyanez idő alatt 
Genf levéltárosa ós az egyetemen a svájci tör
ténelem tanára volt. Megírta nagyatyja életrajzát 
(1887); főbb müvei: Constítutions de Genéve 
(1890); L'alliance de 1584 entre Berrie, Zürich et 
Genéve (1891); Les Siüsses et la neutralitó de 
Savoie (1895); La guerre du Pays de Gex et l'occu-
pation genevoise 1589—1601 (1897); Histoire de 
Genéve á l'épocme de l'escaladel5S9-1601 (1902); 
Genéve et Charles Emmanuel (1909). 

Featherstone, város Angolországban, York-
shireben, (1921) 14,839 lak. 

Febvre, (ejtsd: fébr) ,Alexandre Frédéric, francia 
színész, szül. Parisban 1835 febr. 2., megh. u. 0. 
1916 dec. 16. ElőbbLeHavreban.majd Paris külön
böző színházaiban működött, évtizedekig volt a 
Comédie Francaise hősszerelmese, később jellem-
szinésze. Dumas, Augier, Vailleron és a múlt 
század második felének többi drámaírói megérti) 
tolmácsra találtak benne; népszerűség dolgában 
pedig alig vetélkedhetett valaki vele korának 
színészei közül. Élete utolsó éveiben a Gauloisban 
érdekes emlékezéseket írt. 

Fécamp, kikötőváros Franciaország Seine-
Inférieure départementjában, (1921) 17,165 lak. 

Fechner, Hanns, német festő, irodalmi művei: 
Die Angelbrüder (regény, 1911); Malerfahrten 
(1913); Kommende Kunst ? (1915); Spreehanns 
(önéletrajz, 1911, új kiad. 1925) s több más. 

Fedák Sári, színművésznő, az operettszinpad-
tói megválva, mint drámai színésznő aratott je
lentős sikereket. Újabban a Vígszínház vendég-
művésznője, de sokat játszik külföldön (Bécs, 
Berlin), sőt Amerikában is. Legkiválóbb szerepei: 
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Kamilla (Molnár, Farsang); Antónia (Lengyel 
M.) stb. 1925-ig felesége volt Molnár Ferencnek. 

Fedelesfalva (Fedelesfalva), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fedémes, kisk. Heves vni., (1920) 449 lak. 
*Federer, Heinrich, svájci író, szül. Brienzben 

1866 okt. 7. írt humoros elbeszéléseket, nagy
részt svájci tárgyú regényeket. Művei: Lach-
weiler Geschichten (1911); Berge und Mensclien 
(1911); Jungfer Therese (1913); Unser Herrgott 
und dieSchweizer (1915); Umbrische Geschichten 
(1921); Wander- und Wundergeschichten vom 
Süden (1924); Papst und Kaiser irn Dorf (1924); 
Eegina Lob (1925). Magyarul megjelent: Teréz 
kisasszony (ford. Pogány Kázmér, 1918); Pátria 
(1920). 
*Federn, Kari, német író, szül. Bécsben 1868 

febr. 2. Berlinbe költözvén, a német külügyi hi
vataltisztviselője lett. írt költeményeket, számos 
elbeszélést, továbbá regényeket és tanulmányo
kat. Önállóan megjelent főbb müvei: Gedichte 
(1893); König Philipps Frauen (tragédia, 1894) ; 
Dante und seine Zeit (1900); Essays zur ver-
gleichenden Literaturgeschichte (1904); Die 
Flamme des Lebens (1906); Dante Allighieri 
(1921); Deutschland, Vergangenheit und Gegen-
wart (1925); lefordította Dante Vita nuováját, 
fordított több tanulmányt és regényt. Különösen 
kivált Mazarin (1922) és Eichelieu (1927) című 
nagyobb történelmi monográfiáival (1922). 
*Federzoni, Luigi, olasz politikus, szül. Bolo

gnában 1878 szept. 17. Egyetemi tanulmányai 
után a Giornale d'Italia főmunkatársa lett. A 
konzervatív-nacionalista irány híve volt s egyik 
alapítója 1910. az Idea Nazionalenak; 1913. 
képviselő lett. 1922-ben Mussolinihoz csatlakozott 
és előbb gyarmatügyi, majd 1924. Matteotti meg
gyilkolása után belügyminiszter lett. 

Fegyelmi büntetések (1. VII. köt.), a fegyelmi 
eljárásban (1. 0.) kiszabható büntetések. Az 1923. 
II. t.-p. 16., III. t.-c. 9. és IV. t.-c. 7. §-ai az ön
kormányzati közigazgatási tisztviselők fegyelmi 
eljárásában kiszabható büntetéseket az 1886. 
XXIII. t.-c. módosításával a következőképen so
rolja fel: dorgálás, pénzbüntetés, a magasabb fize
tési osztályba, fokozatba vagy a korpótlék élve
zetébe való lépésnek legfeljebb 3 évre való elvo
nása, hivatalvesztés az ellátási igények érintése 
nélkül, végre hivatalvesztés az ellátási 'igények 
elvonásával. A felfüggesztés alatt visszatartott 
Uletményeket a tisztviselő visszakapja, ha a fe
gyelmi eljárást tónyálladék hiányában szüntették 
meg, továbbá, ha csak dorgálásra Ítélték. 

Fégyér (Federi), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Fegyverkezés problémája. (1. VII. köt.). Már a 

háború előtt a legnehezebb kérdések közé tarto
zott. Az államok fegyverkezése kétségtelenül in
dokolt addig a mértékig, amelyet belső bizton

ságuk fenntartása és határaik védelme megszab; 
néhány nagyhatalom féltékenysége és az államok 
folyton fokozódó versenye azonban az egyes álla
mokat, már a háború előtt, ezt a mértéket messze 
meghaladó fegyverkezésre késztette. A fegyver
kezésnek ez a nagy foka az állampolgárok jelen
tékeny részét elvonta a produktív munkától és 
igen nagy pénzügyi áldozatokat kivánt; olyan 

áldozatokat, amelyeket az államok lassan már 
vagy egyáltalán nem, vagy csak egyéb kulturá
lis és jóléti érdekek háttérbe szorításával tudtak 
meghozni. Azonkívül az állandó fegyveres fel
készültség az államok között bizalmatlanságot 
és feszült helyzetet idézett fel, amelynek lángra-
lobbantására, a háború kitörésére csak egy 
szikra kellett. A F. állandóan foglalkoztatta a 
tudósokat is és főleg a nemzetközi bíráskodás 
kiépítésében jelölték meg azt az eszközt, amely a 
viszályok békés elintézését lehetővé tevén, a 
nemzetek közti megértést előmozdítja és ezzel az 
általános lefegyverezésre készséget teremt. A 
fegyverkezés korlátozásának népszerű gondolatát 
felkarolták a háborúban győztes hatalmak is ós 
felvették az általuk készített ú. n. békeszerző
dések rendelkezései közé. Egyrészt kötelezőleg 
megállapítják ezek a békeszerződések, hogy a vesz
tes hatalmak milyen hadsereget tarthatnak fenn 
és ellenőrző bizottságokat állítanak fel a leszerelés 
foganatosításának ellenőrzésére. Másrészt a Nem
zetek Szövetsége Bgyessógokmányának 8. cikke 
elismeri, hogy szükség van a nemzetek fegyver
kezésének általános csökkentésére és a tanácsot 
megbízza, hogy e tekintetben terveket dolgozzon 
ki, a tervek megvizsgálását ós a megfelelő intéz
kedést azonban az egyes kormányokra bízza. 
Amíg a háborúban vesztes államok leszerelését a 
győztes államok a legnagyobb szigorúsággal el
lenőrizték, addig náluk a fegyverkezés csök
kentésére alig történt valami. Mig a magyar állam 
hadserege 35,000 főre lett korlátozva és tobor
zási alapra helyezve, szomszédaink általános had
kötelezettség alapján több mint tízszeres létszámú 
hadseregeket tartanak fenn ós egymással szövet
ségre léptek. Az 1922. évi -washingtoni értekezlet 
a tengeri leszerelés tekintetében hozott határoza
tokat, az 1923. évi genfi jegyzőkönyv pedig a 
szárazföldi leszerelés elveit állapította meg, de 
nem emelkedett érvényre. Alig is hihető, hogy 
a F. tekintetében a békeszerződések által tervezett 
alapon valaha is jelentősebb eredmény legyen elér
hető. A békeszerződések nem hoztak valódi békét 
és megelégedést, aminek következtében a győztes 
hatalmak a szerződések hatályát csak fegyveres 
erővel tudják biztosítani; ilyen körülmények 
közt természetesen alig van kilátás a fegyver
kezések tényleges korlátozására. A fegyverkezés 
korlátozására csak igazságos béke alapján és a 
nemzetközi bíráskodás hatályos kiépítésével lehet 
eljutni. 

Fegyvernek, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 
vm., (1920) 5752 lak. 

*Fehér, Í.Dezső. író és újságíró, szül. Miskolcon 
1869. 1887-ben Budapesten több lap munkatársa 
és a Bolond Istók segédszerkesztője lett. 1889-ben 
Nagyváradra költözött, ahol a Nagyvárad felelős 
szerkesztője volt. 1898-ban alapította a Nagy
váradi Naplót, majd Erdély elszakítása után a 
Magyar Szót. Tevékeny része volt a Szigligeti 
irod. társaság és a Vidéki Hirlapú'ók Szövetségé
nek megalapításában. Színpadi művei: A fél
milliós ternó (vígj., 1889); Száz év (a nagyváradi 
színészet fennállásának századik évfordulójára, 
1902). Elbeszéléskötetei: Kaleidoszkóp; Hölgyek 
és urak; Mindörökké- 1926-ban Ha hív az acél-
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lieg-yü ördög . . . c. alatt kiadta Ady Endre publi
cisztikai munkáinak első kötetét. A második kötet, 
A vér városa, sajtó alatt. 

2. F. Géza, családi nevén Barcsai-F., szül. 
Debrecenben 1873. A katonai pályára lépett, majd 
a m. kir. postánál vállalt hivatalt. Erőteljes 
hangú, mély érzésű versei a szépirodalmi lapok
ban jelennek meg. Önálló müvei: Idegek játéka 
(1900); Küzdelem (1910). 

*3. F. Géza, néptudományi író, szül. Kunszent
miklóson 1890 aug. 4.1914-ben gimnáziumi tanár 
lett Szabadkán, 1922. Szófiába utazott a bolgár-
magyar tudományos kapcsolatok megteremté
sére. 1924-ben a debreceni egyetemen magán
tanárrá habilitálták, 1925. a bolgár archeológiai 
intézet levelező, majd rendes tagja lett. Készt vett 
a Sumen-környéki ásatásokban. Főbb müvei: Bul-
garisch-ungarische Beziehungen in den V—XI. 
Jahrh. (Budapest 1923); A bolgár-török kultúra 
emlékei (bolgár nyelven, Szófia 1925); Az első 
bolgár-török khánok névlajstroma (bolgár nyel
ven, u. o. 1926); A madarai szikla-relief felirata 
(bolgár és német nyelven, u. o. 1926). 

*4. F. Gi/ula, színművész, szül. Kecskeméten 
1879 márc. 11. A Solymossy-féle sziniiskola el
végzése után (1898) Nyitrára szerződött. 15 évi 
vidéki játék után (Debrecen, Nagyvárad, Kolozs
vár), 1914 júl. 1. a Nemzeti Színház szerződtette. 
Főbb szerepei: Claudius (Hamlet); Petur bán; 
Mendelssohn (Tanner John); Göre Gábor (Bor). 

Fehéregyháza (Ferihaz), Nagy-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

•Fehér gárda, így nevezték Finnországban a 
bolsevista vörös gárda analógiájára a Manner-
heim tábornok vezetése alatt álló kormánycsapa
tokat. 

Fehérgyarmat, nagyk. Szatmár, Ugocsa és 
Bereg közig. egy. egyes, vm., (1920) 4375 lak. 
•Fehér hadsereg, a kommunista vörös had

sereggel szemben az ellenforradalmi hadsereg 
neve. így hívták Oroszországban Denikin, Wran-
gel, Kolesak stb., Magyarországon 1919. Horthy 
Miklós seregét. 

Fehérhalom (Xysó^.Trencsén vm.íTr. Cs.-Szl.) 
Fehérlak (Alberti), Bihar vm. (Tr. R.) 

•Fehér listák, a háború alatt megjelent lajstro
mok azokról a semleges kereskedőházakról, ame
lyeket Anglia ajánlott. Ellentétei a fekete és 
szürke listák (1. o.). 

•Fehér-Nilus tartomány, angol-egyiptomi Szu
dánban, ter. 38,100 km*, (1922) 189,957 lakossal. 
Fővárosa El Dueim, (1922) 15,000 lak. 

Fehér-Oroszország (1. VII. köt), 1920 aug. 
önálló tanácsállammá alakult, hivatalos neve: 
Szocialiszti-cseszkája Szovjetszkája Reszpublika 
Bjelorosszij (SSRB). 1921 jan. 16. a moszkvai 
szerződósben Oroszországgal államszövetséget 
kötött. 1920—21-ben a fehérorosz nyelvterület 
nyugati része (Grodno és Vilna kormányzóságok
ban) Lengyelországhoz került. 1922 dec. 30-án 
Szovjetoroszág szövetségi állama lett. 1924-ben 
Vitebszk, Szmolenszk és Homel kormányzóságok 
részeivel gyarapodott. Ter. (1925) 111,331 km», 
í.151,076 lak. Fővárosa Minszk, 117,600 lak. 

Fehérpatak (Tauchen), Vas vm. (Tr. A.) 
Fehérszék (Fersig), Szatmár vm. (Tr. R.) 

Fehértemplom (Béla Crkva), r. t. város 
Temes vm., (1921) 9642 lak. (Tr. SzHSz.) 
•Fehér terror, az ellenforradalmi mozgalom 

megnyilvánulása. A terror tulajdonképen eszköz 
arra, hogy a kisebbség uralmát a szervezetlen 
többség felett fenntarthassa; a többség terrorra 
nem szorul, mert uralmát a számbeli többség 
alapján a hozzá nem tartozók megfélemlítése 
nélkül is biztosíthatja. A Magyarországon 1919. 
uralomra jutott proletárdiktatúra nyíltan beval
lott és a végletekig alkalmazott eszköze volt a 
terror, amelyet ők maguk vörös terror-ntik ne
veztek. A vörös terror által okozott mérhetetlen 
nemzeti elkeseredés váltott ki azután az uralmát 
visszanyert többség egyes csoportjai részéről oly 
cselekményeket, amelyeket a vörös terrorral való 
szembeállítás F.-nak nevezett. A F. főleg addig 
mutatkozott, amíg a többségi uralom megszer
vezése nem nyert befejezést és a vörös uralom 
újabb erőnyerése lehetségesnek látszott: hívei 
ugyanis azt tartották, hogy erőszakos eszközök
kel szemben az eredmény kockáztatása nélkül 
csak hasonló eszközök állíthatók. Az ú. n. fehér 
uralom megszilárdulásával azonban a F. meg
nyilvánulásai, mint a háború és forradalmi moz
galmak _ utórezgései mind szórványosabbá 
váltak. Általában a F. méreteiben a vörössel 
össze sem hasonlítható és nálunk sokkal szűkebb 
keretek közt jelentkezett, mint a vörös uralom 
bukása után pl. Finnországban. 

Fehértó, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 826 lak. 

Fehérvár csurgó, nagyk. Fejér vm., (1920) 1831 
lakossal. 

Fehérviz (Ráu alb), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Fehérvölgy (Albac), Torda-Aranyos vm., (1920) 

3011 lak. (Tr. R.) 
Fehling, Hermann, német nőorvos, megh. 

Baclen-Badenban 1925 máj. 2. 
•Fehr, 1. Anton, német politikus, szül. Linden-

bergben (Allgáu) 1881 dec. 24. Gazdasági intézeti 
tanár volt, 1920. beválasztották Bajorországban 
a német birodalmi gyűlésbe, 1922. birodalmi 
földmívelésügyi és élelmezési miniszter volt: 
azóta főképen Bajorországban fejtett ki politikai 
működést. 

•2. F., Bernhard, irodalomtörténotíró, szüL 
Baselban 1876 febr. 18. 1923 óta a zürichi egye
tem angol irodalom tanára. Főbb művei: Studien 
zu Oscar Wildes Gediehten (1918); Die englische 
Literatur des 19. und 20. Jahrhundert (1924—25). 

•Fehrenbach, Konstantin, német politikus, 
szül. Wellendingenben 1852 jan. 11., megh.Frei-
burgban (Breisgau) 1926 márc. 26. Előbb badeni 
képviselő volt, majd a birodalmi gyűlésbe vá
lasztották, melynek 1918 jún. 8. elnöke lett. A 
nemzetgyűlésnek 1919—20. elnöke volt, 1920. 
jún. 27. birodalmi kancellár lett: részt vett a 
spai ós londoni értekezleteken, 1921 máj. 4. le
mondott. A centrum balszárnyához tartozott s 
mint a centrum e részének vezetője nagy befo
lyást gyakorolt. 

•Fehrs, Johann Heinrich, alnémet író, szül. 
Mühlenbarbeekben 1838 ápr. 10., megh. Itzehoe-
ban 1916 aug. Művei: Lüttj Hinnerk (1878); 
Allerhand Slag Lüd (2 köt., 1887—89); Ettgrön 
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(1901); Zwischen Heeken und Haimen (költ., 
1902); Marén (falusi reg., 1907) stb. 
•Feigenwinter, Ernst, svájci politikus és író, 

szül. Eeinaehban (Basel kanton) 1853 mára 13., 
megh. Bernben 1919 szept. 15. Ügyvéd volt, 
a baseli katolikusok vezére, majd a nagy
tanács tagja, 1919. elnöke. Egyik megalapítója 
a svájci munkásszövetségnek. Szociológiai mun
kákat irt. Fő műve: Der Kampf um den gereehten 
Lohn und die Gewinnbeteiligung der Arbeiter 
(19181. 

Feiks, 1. Alfréd, festő, 1917. gyűjteményes 
kiállításban mutatta be Budapesten festményeit, 
nagyobbára szinházi és tengerparti képeket. 
Május és Tengerparti jelenet c. képeit megvette 
a székesfőváros. 

2. F. Jenő, festő, 1925. nagy sor képmást állí
tott ki az Ernst-Muzeumban (Önarckép, Csathó 
Kálmán stb.), Jégpálya c. festményét megvette 
a székesfőváros. 

Feilitzsch Artúr, báró, politikus, megh. Nagy-
ernyén 1925 jün. 15. 
*Feine, Paul, német protestáns teológus, szül. 

Golmsdorfban (Türingia) 1859 szept. 9. Előbb 
Bécsben, 1910. Halléban egyetemi tanár. Müvei: 
Das Wunder im Neuen Testament (1894); Theo-
logie des Neuen Testaments (4. kiad. 1922); Ein-
ieitung in das Neue Testament (3. kiad. 1923). 

Fejércse, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 258 lak. 
Fejér vármegye (1. VII. köt.), népessége (»20) 

223,198 lélek volt, melyből egy km2-re55-7 lakos 
jut. Anyanyelvre nézve volt 190,212 magyar 
(85'3°/0), 25,531 német (ll-4°/o), 4965 tót (2-2%), 
569 szerb (0-2%), a többi egyéb. Hitfelekezet 
szerint volt 157,693 r. kat. (70-6»/„), 304 gör. kat. 
(0-l°/„), 54,581 ref. (24-5%), 6476 ág. ev. (2-9»/„), 
689 gör. kel. (0-3«/0), 159 unit. (0-l°/o), 4291 izr. 
(l'50/0), a többi egyéb. Foglalkozására nézve 
a népesség 75-9°/0-a őstermelő, 12%-a iparral, 
l'6°/0-a kereskedelemmel és hitellel, 3%-a köz
lekedéssel foglalkozott; a közszolgálat és szabad
foglalkozások körébe tartozott 2°/0, a véderőhöz 
0-50/,, napszámos volt 0-6°/o> nyugdíjas stb. l"7°/0, 
házicseléd P8%, egyéb és ismeretlen foglalko
zású 0-9°/0. A keresők (98,271) közül volt 75,961 
őstermelő, 34 a bányászat- és kohászathoz, 10,301 
az iparhoz, 1458 a kereskedelem és hitelhez, 1902 
a közlekedéshez, 1866 a közszolgálat ós szabad
foglalkozások körébe, 673 a véderőhöz tartozott; 
volt még 664 k. m. n. napszámos, 1926 nyugdijas 
stb., 2983 házicseléd és 504 egyéb és ismeretlen 
foglalkozású. Az eltartottak száma 124,927 volt. 
írni-olvasni tudott a népesség 76"3%-a, a 6 éven 
felüli népességnek pedig 85-4°/o-a. — Közigaz
gatás. A vármegye 5 szolgabírói járásra oszlik, 
ú. m.: 

A vármegyében van 79 nagy- és 24 kisközség. 
A községek igen népesek. 10,000-en felül Mór 
(10,572). 5000-en felül van négy és pedig: 
Hercegfalva (9191), Ercsi (8477), Bicske (7145) és 
Sárbogárd (6518). Ezeken felül van 36 község 
2000-en felüli lakossal. 

Fejér, 1. Gyula, szemorvos, 1924. a zsidókórház 
főorvosa lett. Az American Journal of Ophtal-
mology magyarországi munkatársa. Körülbelül 
50 szemészeti dolgozata jelent meg magyar, né
met és angol folyóiratokban. Megírta Szily Adolf 
életrajzát (Gyógyászat, 1926). 

2. F. lÁpót, egyetemi tanár, 1917. a göttin-
geni tud. akadémia tagja lett, 1918. megkapta a 
Magyar Tud. Akadémia nagydíját. 

Fejérd (Feiurd), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Fejérdomb (Bélóbresca), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. K.) 
Fejérfalva (Feresti), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Fejérpataky, 1. Kálmán, a Magyar Tud. Aka

démia ügyésze, megh. Budapesten 1916 febr. 3. 
2. F. László, történetíró, megh. Budapesten 

1923 márc. 6. 1915 óta a Magyar Nemzeti Mú
zeum igazgatója, 1920 óta főigazgatója volt. 
1923-ban helyettes államtitkárrá nevezték ki. 
1914 óta a Magyar Tud. Akadémia H. osztályá
nak titkára volt s mint ilyen szerkesztette az 
osztály Értekezéseit. Több tanulmánya jelent meg 
a Századokban, a Turulban és az Akadémiai 
Értesítőben. 

Fejérváry (komlós-keresztesi), 1. Géza báró, 
gyalogsági tábornok, áHamférflú, megh. Bécs
ben 1914 ápr. 25. 1912-ben a magyar testőrség 
kapitányának nevezték ki. 

*2. F. Géza Gyula báró, zoológus, szül. Buda
pesten 1894 jün. 25.1913-ban a Nemzeti Múzeum 
kötelékébe lépett, 1915—16. egy. tanársegéd volt, 
azután ismét a Múzeumba ment, ahol I. oszt. 
őrré lett. 1924-ben a pécsi egyetemen magán
tanárrá habilitálták. Főbb müvei: Beitrage zur 
Herpetologie d. Rhónetales (Lausanne és Genéve 
1909); Über Ablepharus pannonicus Fitz. (Jena 
1912); Fosszilis békák a püspök fürdőipraegla-
ciális rétegekből stb. (Budapest 1917, franciául 
is); Contributions to a Monography on FossilVa-
ranidae and on Megalonidae (u. o. 1918); Note de 
nomenclature paléozoologique (Lausanne 1919) ; 
On the primary and secondary Dermal Bones of 
the Skull (Berlin 1922); Versuch einer phylogen. 
mechan. Erklarung der Morpbologie des aklassi-
schen» Menschenfusses (Wien 1923); Die phyle-
tische Bedetttung des Práhallux und vergl. osteo-
logisehe Notizen über den Anuren-Tarsus (Buda
pest 1925); Über Erseheinungen u. Prinzipien der 
Reversibilitat in der Evolution u. das Dollosche 
Gesetz (Berlin 1925). 
*Fejérváry Erzsi, festő és iparművész, szül. 

Budapesten 1890., tanulmányait ugyanott vé
gezte Szablya-Frischauf Ferenc magániskolájá
ban, folytatta 1905—8. Nagybányán s Parisban 
fejezte be H. Matissenól. 1913-tól fogva állí
totta ki müveit a Kéve müvészegylet kiállításain 
s leginkább színezett fayence-alakjaival keltett 
feltűnést. 

Fejes István, ref. püspök, megh. Sátoraljaúj
helyen 1913 dec. 2. 

Rám Nagy íje&Skona, XJL Jcöt. 
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Fejfekvés, 1. Magzatfekvések. (XIII. köt.) 
Féked, kiak. Baranya vm., (1920) 818 lak. 
Fekésháza (Fekisovce), Ung vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Fekete, 1. Endre, nyűg. kegyesrendi kormány-

segéd, meg. Budapesten 1923 ápr. 13. 
2. F. Gábor, Ítélőtáblai elnök, v. b. 1.1, megh. 

Kolozsvárott 1917 jún. 18. 
3. F. Lajos, erdészeti főiskolai tanár, megh. 

Selmecbányán 1916 jún. 29. A vezetése alatt év
tizedeken át folytatott növényföldrajzi megfigye
lések és felvételek eredményeit Az erdészeti je
lentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar 
állam területén c. 1913. adta ki (Blattny Tibor
ral) két kötetben magyar és német nyelven. 

*4. F. Lajos, történész, szül. Tardoson 1891 
jún. 12. Bölcsészeti tanulmányai végeztével dok
tori és tanári oklevelet nyert, 1923. orsz. allevél-
táros lett. Tanulmányai, amelyek főleg oszmán
török nyelvű tört. forrásokkal foglalkoznak, kü
lönböző folyóiratokban jelentek meg. A hódolt
ság korának török diplomatikája c. müvét az 
Orsz. Levéltár adja ki. 
*5. F. Mihály, matematikus, szül. Zentán 1886 

júl. 19. Főiskolai tanulmányait a budapesti és 
göttingeni egyetemeken végezte. 1909-ben dok
torrá avatták, 1910. középiskolai tanár lett, 1912. 
egyetemi tanársegéd, 1914—1920. a budapesti 
egyetemen a matem. analízis magántanára. Főbb 
művei: Két számelméleti probléma (Budapest 
1909); Séries de Diriclilet (Paris 1910); Széttartó 
végtelen sor-ok (Budapest 1911); Laguerre egy 
problémája (u. o. 1912); Racines d. moyennes 
arithm. (Paris 1913); Abs. summabilis sorok 
(u. 0. 1914); Une lim. inf. d. chang. d. signed'une 
fonet. (Paris 1914); Sah von S. Bernstein (Berlin 
1916); Ism. első együtthatókkal biró egyéni, 
gyökei (Budapest 1918); Wurzeln gew. Minimum-
polynome (Leipzig 1922); Null u. Binsstellen an. 
Funktionen (Berlin 1922); Zwischenwerte bei 
Polynomen (Szeged 1923); Faktorenfolgen (u. 0. 
1923); Wurzeln gew. alig. Gleichungen (Berlin 
1923); Zum Koebeschen Verzerrungssatz (Göttin-
gen 1925); Nallstellen-Verteilung bei Polynomen 
(Leipzig 1926); The zeros of Riemann's Zeta-íunc-
tíon (London 1926). 

*6. F. Sándor (nagyiványi), orvos, szül. Nagy
váradon 1885 jan. 9. Tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte, 1913. magán tanárráhabilitál-
ták, 1921. a gróf Apponyi-poliklinika nőgyógyá
szati osztályának főorvosa lett. Szaktanulmányai 
különböző folyóiratokban jelentek meg. 

Feketeardó (Cornyj Ardov), Ugocsa vm' 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Feketebalog (Gierny Hronec), Zólyom vm., 
(1919) 4457 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Feketebátor (Batár), Bihar vm. (Tr. R.) 
Feketebérc (Ozarnogóra), Szepes vm. (Tr. L.) 

*Fekete búza (növ.), 1. Melampyrum. (XIII. köt.) 
Feketeér (Ficátor), Temes vm. (Tr. E.) 
Feketeerdő, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 348 lak. 
Feketefalu (Ocolis), Szatmár vm., (Tr. R.) 
Feketegyarmat (Jermata neagral, Arad vm. 

(Tr. R.) 
Feketegyörös (Giris), Bihar vm. (Tr. R.) 

Feketehalom (Codlea), Brassó vm., (1920) 4819 
lak. (Tr. R.) 

Feketekápolna (CápqXna), Bihar vm. (Tr. E.) 
Feketekelecsény (Cterne KUacany), Bars 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Feketekút (Sanbron), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Feketelak (Lác), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 

*Fekete lista, azoknak a személyeknek a jegy
zéke, akik ellen valamely törvényen kívül szer
vezkedett csoport el akar járni. Különösen forra
dalmi időkben szokott előfordulni, hogy az erő
szakos átalakulásra törekvő elemek listát ál
lítanak össze azokról, akiket mozgalmuk sikere 
érdekében ártalmatlanokká akarnak tenni; ezt 
nevezik F.-nak. Nálunk legutóbb a proletárdik
tatúra idején állítottak össze F.-t a polgári tár
sadalom veszélyesnek tartott tagjairól; ezeket 
azután részben kivégezték, részben túszokként le-
tar tóztatták. — F.-nak hívják a kereskedelmi élet
ben azokat a bizalmas értesítéseket is, melyeket 
a különböző érdekképviseletek a szakmájukban 
nem fizető adósokról készítenek. 

Feketemező (Cierno Föle), Ung vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Feketenyék (Niek), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Feketepatak (Feketepatak), Ugocsa vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Feketetó (Crna Bar a), Toron tál vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Feketetót (Taut), Bihar vm. (Tr. R.) 
Feketeváros (Purbach), Sopron vm. (Tr. A) 
Feketevölgy (Valea neagra de sus), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.) 
Feketio = Bácsfeketehegy. 
Fél (Fél), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felanitx, város Mallorca spanyol szigeten, 

(1920) 11,353 lak. 
Felbár (Felbár), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

""Félbeszakadás. A polgári perrendtartás sze
rint a polgári peres eljárás félbeszakad, ha vala
melyik fél meghal, cselekvőképességót elveszti 
v. csődbe jut, továbbá, ha a bíróság működése 
háborfa v. más esemény következtében megszű
nik. Az eljárás F.-a és felfüggesztése között az 
a különbség, hogy míg a F. önmagától áll be és 
a bíróság azt csak konstatálja, a felfüggesztés 
csak bírói kimondás alapján áll be és a bíróság 
azt a körülmények mérlegelése alapján rendeli 
el. Hatásában mindkettő egyenlő, mert bárme
lyike megszakítja a határidők folyását és tarta
muk alatt egyik fél sem vihet véghez jogérvé
nyesen perbeli cselekményt ellenfele ellen. 

Felcsút, nagyk. Fejér vm., (1920) 1783 lak. 
Feldebrő, nagyk. Heves vm., (1920) 2300 lak. 
Feldioara = Földvár. 
Feldkirch, város Vorarlbergben, (192S) 11,896 

lakossal. 
Feldoboly (Doboli de sus), Háromszék várm. 

(Tr. R.) 
Feldvarac = Bácsf öldvár. 
Feled (Feled), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felek (Avrig), Szeben vm. (Tr. R.) 
Feleky (magyarfeleki), 1. Géza, író, éveken át 

volt a Pesti Napló vezércikk-írója. 1920—25-ig 
a Világ c. radikális lapnak volt a felelős, 1925-26. 
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főszerkesztője, 1926. a Magyar Hírlap főmunka
társa. Első irodalomtörténeti és esztétikai ta
nulmányai, továbbá kritikái a Nyugatban jelen
tek meg. Számos kisebb művészettörténeti tanul
mányán kívtil monográfiákat írt Munkácsy Mi
hályról, egy másik nagyobb tanulmányában pe
dig a művelődéstörténeti múzeum megalapításá
nak gondolatát vetette fel s annak hivatását ha
tározta meg. Van több gazdaságtörténeti és tár
sadalomtörténeti dolgozata is, amelyek németül 
és angolul is megjelentek. Újabb munkái: Képek, 
könyvek, évek (versek, Budapest 1912); A műve
lődéstörténeti múzeum problémája és a fővárosi 
múzeum (u. o. 1914); India és a világháború 
(u. o. 1915); A XVII. és,XVUI. század agrár
problémái (u. o. 1916); Észak-Amerika benépe
sülése és a nyugateurópai agrárkérdés a X VÍI— 
XVIII. században (u. o. 1917). 

2. F. Hugó, orvos, újabb munkája: A húgycső 
betegségeinek mikroskopiai kór jelzése és orvos
lása (1916). 
•Feleky Károly, amerikai magyar bibliográfus, 

szül. Békéscsabán 1865. Húsz éves korában ván
dorolt ki Amerikába, mint zenész. Utóbb karmes
ter, majd színigazgató lett. Figyelmét korán 
magyar vonatkozású angol könyvek és nyomtat
ványok gyűjtésére fordította. Mintegy 15 éve 
dolgozik az angol Hungaricumok bibliográfiáján. 
•Felelőtlen elemek, olyan személyek v. csopor

tok, akik a törvényes út mellőzésével, egyéni 
akoió formájában járnak el. A P. tevékenysége 
irányulhat törvényes cél elérésére is ; különösen 
olyan időkben szokott ez előfordulni, amikor az 
államhatalom gyönge és az állampolgárok ön
segélyhez nyúlnak. Sokszor törvénybe ütköző, de 
a közhangulat által helyeselt (pl. hazafias) célt 
igyekeznek a F. elérni; az ilyen tevékenységet 
sokszor az államhatalom is jó szemmel nézi vagy 
legalább eltűri. Ilyen felelőtlen akció volt pl. 
Finme okkupálása D'Annunzio által. A P. azon
ban legtöbbször izgága, kalandor egyének, akik 
a zavaros időket egyéni érvényesülés v. haszon
szerzés céljára akarják kihasználni. Jogállamban 
természetesen csakis törvényben szervezett és-
felelősségre vonható hatóságok jogosultak bármi
féle hatósági akciót lebonyolítani; ezért a P. ellen 
a törvény szigorával kell eljárni. 

Felenyed (Feleiud), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Felértékelt mérleg, 1. Aranymérleg. (XIX. k.) 
Feliüged (Ciugudul de sus), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Felgyógy (Geoagiul de sus), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
•Felírás, a filmdarabokban az egyes képjele

netek közé iktatott szövegrész, magyarázat vagy 
dialógus, a film irodalmi része. Régebben mint 
állóképéket * vetítették, vetítésük alatt meg
állítva a film pergését, manapság a felírásokat 
is filmre fotografálják. Kezdetben fehér alapon, 
fekete betűkkel készültek, később a nézők szemé
nek kímélése szempontjából, fordítva, sötét ala
pon fehér betűkkel. 

Felistál (Felistál), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Félix, bourbon-pármai herceg, Zita királyné 

féltestvére, szül. Schwarzauban 1893 szept. 28. 
1919-ben feleségül vette Sarolta luxemburgi 

nagyhercegnőt és luxemburgi herceg címet 
kapott. 

Felixstowe and Wolten, város Angolország 
Keleti-Suffolk grófságában, (1921) 11,655 lak. 

Felka (Vel'ká), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felkenyér (Vinerea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Felkér (Felcheriu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Fellak (Feleak), Szolnok-Doboka vármegye. 

(Tr. R.) 
Fellebbezés (1. VII. köt.) a polgári peres eljá

rásban. A polgári perrendtartás (1911.1. t.-c.) fel
lebbezési értékhatárai ma már nem állanak fenn. 
Az igazságügyminiszter az 1925. VII. t.-c. 55. 
§-ában felhatalmazást kapott, hogy a Pp.-ban 
megállapított egyes értékhatárokat rendelettel 
megváltoztassa. Ennek alapján az igazságügy
miniszter 25,800/1925. I. M. sz. rendeletével a 
P. korlátozására vonatkozó értékhatárt egy millió 
koronában állapította meg, P.-nek szóbeli tár
gyalás nélkül nyilvános előadás alapján elinté
zése tekintetében megállapított értékhatárt pedig 
6400/1926.1. M. sz. rendeletével húszmillió koro
nára emelte fel. 1927 jan. 1. napjától kezdve az 
értékhatárok pengőben vannak megállapítva. 

Felletár Emil, országos müvegyész, megh. 
Budapesten 1917 febr. 15. 

Feliing, város Angolország Durham grófsá
gában, (1921) 26,152 lak. 

Fellner, 1. Frigyes, közgazdasági író, 1914. 
egyetemi rendk. tanár, 1915. a M. Tud. Akadémia 
levelező tagja lett. 1917-ben németvölgyi előnóv-
velmagyar nemességet kapott. 1919-benaMagyar 
Agrár- és Járadékbank vezérigazgató-helyette
sévé nevezték ki, de 1920. a közgazdaságtud. 
karon rendes tanárrá választatván, állásáról le
mondott. 1921—22. dékán volt. A kormány gyak
ran hívta meg tárgyalásokra. Főbb újabb művei: 
Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona 
(Budapest 1913., németül Wien 1913); Ausztria 
és Magyarország nemzeti jövedelme (u. o. 1913., 
németül "Wien 1913; a M.'Tud. Akadémia mind
két munkáját jutalommal tüntette ki); Magyar
ország mezőgazdasága és a gazdasági közeledés 
Németországhoz (u. o. 1915., németül 1915); Az 
egyenesadók reformja Magyarországon (u. 0. 
1916, németül is); Az átmeneti gazdaság kérdé
seiről (u. o. 1917., németül is); Csonka-Magyar
ország nemzetközi fizetési mérlege és a jóvá
tétel problémája (u. 0. 1922., németül Berlin 
1923); A magyar szt. korona országai nemzeti 
vagyonának és nemzeti jövedelmének megoszlása 
a mai Magyarország és az utódállamok között 
(u. 0. 1923., németül Ferrara 1923); A mai 
Magyarország nemzetközi fizetési mérlege (u. 0. 
1924., franciául Bruxelles 1923); A pénzrendszer 
reformja Magyarországon (u. u. 1925, franciául 
Bruxelles 1925); La situation financiére de l'Etat 
hongrois (Bruxelles 1924., angolul London 1924). 

*2 F. Henrik, nagyiparos, szül. Újvidéken 
1859 szept. 28. 1882-ben a Pesti Magyar Keres
kedelmi B ank kötelékébe lépett, ahol egészl911-ig 
és pedig 1892 óta mint a bank ügyvezető igaz
gatója működött. Ekkor a tulajdonát képező 
Leipziger Vilmos nagyipari cég (szesz- és cukor
gyár) vezetését vette át és így, bár a Pesti Magyar 
Keresk. Bank igazgatóságának tagja maradt, 

15* 
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később pedig alelnöke lett, 1911 óta a gyáripar
ban vesz tevékeny részt. 1926-ban néhai Chorin 
Ferenc utódjaként egyhangúlag a Magyar Gyár
iparosok Országos Szövetségének elnökévé vá
lasztották meg és 1927 jan.-ban a kereskedelmi 
és iparkamarák képviseletében választás útján 
az országgyűlés felsőházának tagja lett. 

Fellner, Ferdinánd, osztrák építész, megh. 
'Bécsben 1916 máre. 22. 

Felménes (Stupini), Arad vm. (Tr. K.) 
Felmér (Felmer), Nagy-Küküllő vm. (Tr. E.) 
Felnémet, kisk. Heves vm., (1920) 2149 lak. 
*Felner, Kari von, német költő, szül. Bécsben 

1874 okt. 15. Irt színműveket és mesejátékokat: 
Vor Sonnenuntergang (1902); Meier Helmbrecht 
(1905); Das Testament des Alkibiades (1913); 
Eolands Knappén (1913); Prinzessin und Schwei-
nehirt (1915); Marienkind (1915); Die Gánsemagd 
(1916); Der Frosehkönig (1917); Brúder Lustig 
(1920). 

Felőr (Úriul de sus), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 

Felpéc, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1444 lak. 

Felsöábrány, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 775 lak. 

Felsó'aklos (Ocolisul mic), Torda-Aranyos 
vm. (Tr. E.) 

Felsőalmád (Vysná Jablonka), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőalmás (Horny Almás), Hont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsöapáti (Romé Opatovce), Bars vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsöapsa (Vysná Apsa), Máramaros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőaradi (Slovacki Aradac), Torontál vm, 
(Tr. SzHSz.) 

Felsöárpás (Árpásul de sus), Fogaras vm. 
(Tr. E.) 

Felsőatrak (Horné Otrokovce), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felső-Ausztria (1. VII. köt.), Ausztria szövet
séges szabadállam egyik országa, ter. 11,982 
km', (19281 875,918 lak. Székhelye Linz. 

Felsőbagod, kisk. Zala vm., (1920) 279 lak. 
Felsőbágyon (Horny Badin), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felső-Bajorország, 1. Oberbayern. (XIV. és 

XX. köt.) 
Felsőbalázsíalva (Blasfalául de sus), Besz

terce-Naszód vm. (Tr. E.)* 
Felsőballa (Horny Prandorf), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőbalog (Vijéni/ Bih), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőbán (Ban), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Felsőbánya (Baia sprie), r. t. város Szatmár 

vm., (1920) 4008 lak. (Tr. E.) 
Felsőbarakony (Berechiu), Bihar vármegye. 

(Tr. E.) 
Felsőbaskóc (Baskovce pri Humennom), 

Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőbaucár (Bautarul de sus), Hunyad vm. 

(Tr. E.) 
Felsőbeled (Oberbildein), Vas vm. (Tr. A.) 

Felsőbencsek (Bencecul germán), Temes vm. 
(Tr. E.) 

Felsőbereoki, kisk. Zemplén vm., (1920) 377 lak. 
Felsőberekszó (Bársául de sus), Szilágy vm. 

(Tr. Er.) 
Felsőberkifalu, kisk. Vas vm., (1920) 317 lak. 
Felsőbesenyő (Dúhrava Tekovská), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőbeszterce (Gornja Bistrica), Zala vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Felsőbodok (Obdókovce), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőbogáta (Bogata romána), Szolnok-Do

boka vm. (Tr. E.) 
Felsőboj (Boiul de sus), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Felsőboldád (Stána de sus), Szatmár vm. 

(Tr. E.) 
Felsőboldogialva (Feliceni), Udvarhely vm. 

(Tr. E.) 
Felsőborgó (Borgosuseni), Beszterce-Naszód 

vm. (Tr. E.) 
Felsöbotfalu (Horné Bzince), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőbölkény (Beica Romána), Maros-Torda 

vm. (Tr. E.) 
Felsőbudak (Budacul románesc), Beszterce-

Naszód vm. (Tr. E.) 
Felsőcéoe, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 262 

lakossal. 
Felsőcsáj (Vysny Caj), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőcsalogány (Gornji Slaveci), Vas vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Felsőcsatár, kisk. Vas vm., (1920) 611 lak. 
Felsőcsebény (Vysné Cabine) Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőcsernáton (Cernatul de sus), Háromszék 

vm. (Tr. E.) 
Felsőcsernye (Cernina), Sáros vm. (Tr. Cs-Szl.) 
Felsőcsertés (Certejul de sus), Hunyad vm. 

(Tr. E.) 
Felsöcsikéria, nagyk. Bács-Bodrog vm., d920> 

1805 lak. 
Felsőcsitár (Citáre), Nyitra vármagye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőcsobánka (Ciubánkuta), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. E.) 
Felsőesóra (Oioara de sus), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. E.) 
Felsőcsópöny (Horny Cepen), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsődabas,nagyk\Pest-Pili8-Solt-Kiskunvm., 

(1920) 1227 lak. 
Felsődacsólóm (Horny Dacolom), Hont vm. 

(Tr. Cs,-Szl.) 
Felsőderna (Derna), Bihar vm. (Tr. E.) 
Felsődetrehem (Tritul de sus), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. E.) 
Felsődiós (Horné Oresany), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsődobsza, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

1347 lak. 
Felsődombó (Horné Dubové), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsődomboru (Gornja Dubrava) Zala vm. 

(Tr. SzHSz.) 
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Felsödomonya (Onokovce), Ung vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsődörgicse, kisk. Zala vármegyében, (1920) 
219 lak. 

Felsődraskóc (Horné Drzkovce), Trencsén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Felsődübovány (Horné Dubovany), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőegerszeg, kisk. Baranya vm., (1920) 299 
lakossal. 

Felsöegregy (Agris), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Felsőelefánt (Horné Lefantovce), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőelemér (Srpski Elemir), Torontál vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Felsőerdőíalva (Altioaldorf), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőesztergály (Horné Strháre), Nógrád 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsöialu (Chvalová), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőfarkadin (Farcadinul de sus), Hunyad 

vm. (Tr. R.) 
Felsőfegyvernek (Horny Fed'vernek), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőfehérkút (Horné Pribéke), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőfeketepatak (Oierne u Vranova), Zem

plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőfenyves (Vysná Jedlová), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőfernezely (Firiza de sus), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Felső-frank kerület, 1. Oberfranken. (XIV. és 

XX. köt.) 
Felsőfricske (Fricka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőfügöd, kisk. Abauj-Torna vm., (1920) 270 

lakossal. 
Felsőfüld (Fildul de sus), Kolozs vármegye. 

(Tr. R.) 
Felsőfüle (Filea de sus), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
Felsőfüves (Verzarii de sus), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Felsőgagy, kisk. Abauj-Torna vm., (1920) 508 

lakossal. 
Felsőgáld (Galda de sus), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R) 
Felsőgalla, nagyk. Komárom és Esztergom 

közig egy. egyes, vm., (1920) 13,378 lak. 
Felsőgellér (Felső geller), Komárom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőgereben (Vyzné Hrábonice), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőgezés (GMjasa de sus), Nagy-Küküllő 

vm. (Tr. R.) 
Felsőgöd, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

<iG20) 1647 lak. 
Felsőgörbed (Orivina), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Felsőgörzsöny, kisk. Veszprém vm., (1920) 

563 lakossal. 
Felsőgyékényes (GicMsul de sus), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
Felsőgyerőmonostor (Mánastund rom.), Ko

lozs vm. (Tr. R.) 

Felsőgyőröd (Horny Burád), Bars vm. (Tr 
Cs.-Szl.) 

Felsöhalas (Vysná Bybnica), Ung vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőhámor (Horné Hámory), Bars vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőhangony, Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 722 lak. 

Felsőhatárszeg (Vysni Boztoka), Bereg vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

*Felsőház (1. VII. köt.), az országgyűlés egyik 
házának szokásos elnevezése. A magyar ország
gyűlés két házát régente felső és alsó táblának 
nevezték; az 1848. IV. t.-c. a «f őrendi tábla», illetve 
«képviselők táblája» elnevezéseket használja. 
1848 utáni törvényeinkben már előfordul a F. 
elnevezés (pl. 1871. VIII. t.-c. 35. §.). Az 1885. 
VII. t.-e. javaslata is a F. elnevezést alkalmazta, 
de a felső (főrendi) tábla kivánságára a főrendi
ház kifejezés vált törvénnyé. Az 1926. XXII. 
t.-c. a főrendiház oly átszervezését valósítja meg, 
amely a főnemesség mellett a magyar nemzet 
valamennyi számottevő és törvényen alapuló 
szervezettel bíró rendjének, rétegének és osztályá
nak képviseletet biztosít; ezért a javaslat a törté
neti «felső tábla» elnevezés alapján a ccképviselő-
ház»-zal való párhuzamot is kifejező, 1885. java
solt és már törvényileg is használt F. megjelölést 
alkalmazza. A külföldi alkotmányok közül a F. 
elnevezésében ma már csak Anglia és Japán tartja 
fenn a rendi jellegre való utalást (House of 
Lords = lordok háza, kizokuin = urak háza), de 
ezekben az államokban ez az elnevezés a F.-ra 
vonatkozólag, annak szervezetére tekintettel ma 
is többé-kevésbbó jellemző. A többi alkotmány 
inkább a r szenátus (Belgium, Északamerikai 
Egyesült - Államok, Cseh-Szlovákia, Francia-, 
Lengyel-, Olasz-, Spanyol-, Törökország stb.) 
vagy első kamara (Németalföld, Svédország) el
nevezést használja, esetleg államszövetségi jel
legére utal (Bundesrat Ausztriában, Stánderat 
Svájcban, Reichsrat Németországban). 

1918 nov.-ben a forradalmi események hatása 
alatt a főrendiház megszüntette működését es azt 
az alkotmányosság helyreállítása után sem ve
hette fel; a törvényhozó hatalmat 1920—26-ig 
az 1920. I. t.-c. szerint az egykamarás nemzet
gyűlés gyakorolta. Ez azonban nem jelentette a 
kétkamarás rendszer feladását. A minisztérium 
már az 1921 évi júl. havában törvényjavaslatot 
terjesztett a nemzetgyűlés elé az országgyűlés 
F.-áról; ezt a javaslatot kisebb módosításokkal 
1925 ápr.-ában üjra előterjesztette a kormány s 
az mint 1926. XXII. t.-c. 1926 nov. 15. hatályba 
lépett. E törvénv a fokozatos fejlődés elve alap
ján áll és a születési és vagyoni jogcím helyett 
a választási jogcímet állítja előtérbe. A törvény 
szerint a F. a következőképen alakul: 1. méltóság 
vagy hivatal alapján tagok: az ország zászlósai, 
a két koronaőr, a legfelsőbb bíróságok vezetői, 
a koronaügyész, a honvédség főparancsnoka és 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke; 2. a bevett 
vallásfelekezetek egyháznagyjai ós képviselői, 
számszerint 33 (kat., ref., ág. ev., gör. kel., izr.); 
3. a főnemesi családoknak legalább 2000 pengői 
föld- és házadót fizető férfitagjai által saját ma-
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guk közül választott tagok (összesen 38); í. A tör
vényhatóságok közgyűlései által választott tagok 
(összesen 76); 5. tagokat választanak a mezőgaz
dasági, a kereskedelmi és ipar-, az ügyvédi, a 
közjegyzői és mérnöki kamarák, a vitézi szer
vezet, a Tudományos Akadémia, az egyetemek 
és főiskolák, az Orsz. Magyar Gyüjteményegye-
tem, az árú- és értéktőzsde (összesen 38); 6. az 
államfő által életfogytiglan kinevezhető 40 tag, az 
Orvosszövetség jelöltjei közül kinevezett 1 tag ; 
7. azonfelül tagok a Habsburg-Lotharingiai 
családnak 2í. életévüket betöltött azok a férfi
tagjai, akik állandóan az ország területén lak
nak, ha magyarul tudnak és a vagyoni cenzus
nak is megfelelnek. 

A P. jogköre a főrendiházétól eltér. A törvény 
a F.-nak nem adta meg a korlátlan visszavetés 
jogát a nép alkotmányos képviseletét tevő kép
viselőház ismételten megfontolt és fenntartott 
határozatával szemben, hanem abból indult ki, 
hogy a P.-nak hivatása csakis az lehet, hogy 
bizonyos halasztó hatállyal folyjon be a törvény
alkotásba. A költségvetési és indemnitási törvény
javaslatra a dolog természete szerint ez a ha
lasztó hatály is csak szűkebb keretekben érvén5re-
sülhet. A törvény szerint bizonyos esetekben a 
képviselőháznak joga van határozatát a F. hozzá
járulása nélkül az államfő elé terjeszteni. A F. 
1927 jan. 29. napján kezdte meg működését. 

Felsöhelbény (Horné Chlbany), Nyitra vm. 
(TT. Cs.-Szl.) 

Felső-Hessen, 1. Oberhessen. (XIV. és XX. köt.) 
Felsőhéve (Vrch Teplá), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőhidas (Horny Mostenec), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőhidegpatak(F?/iné/S'ÍM<fewey))Máramaros 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőhimes (Vysná Pisena), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőhomoród (Hámorodul de sus), Szatmár 

vm. (Tr. R.) 
Felsöhosszúfalu (DIM pri Trnave), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsó'hunkóc (Hunkovce), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőhutka (Vysné Hutky), Abaúj-Torna vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőidecs (Ideciul de sus), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Felsöilosva (Tárlisua), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Felsőireg, nagyk. Torna vm., (1920) 2729 lak. 
Felsőiszkáz, kisk. Veszprém vármegye, (1920) 

353 lak. 
Felsőittebe (Srpski Itebej), Torontál vm., 

(192D 5128 lak. (Tr. SzHSz.) 
Felsőjánosfa. kisk. Vas vm., (1920) 225 lak. 
Felsőjányok (Horny Janók), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőjózsa, kisk. Hajdú vm., (1920) 2058 lak. 
Felsőkabol (Gornji Kovilj), Bács-Bodrog 

vm. (Tr. SzHSz.) 
Felsőkajanel (Gdinel), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Felsőkálinialva (Cálinesti), Máramaros vm. 

TR.) r. 

Felsőkáinok (Horny Kalník), Turóc vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőkalocsa (Vyzná Kalocva), Máramaros 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőkálosa (Vysné Kálosovo), Gömör és Kis
hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőkánya (Jastrébie), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőkápolna (Capáína de sus), Kis-Küküllő 
vm. (Tr. R.) 

Felsőkarácsonyfalva, (Oráciunelul de sus), 
Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 

Felsőkaraszló (Felsökaraszló), Ugocsa vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőkastély (Costeiul ctesws,),Krassó-Szörény 
vm. (Tr. R.) 

Felsőkázmér (Kazimír) Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőkaznacs (Cozniciul de sus), Szilágy vm. 
(Tr. R.) 

Felsőkázsmárk, kisk. Abaúj-Torna vm., (i920> 
368 lak. 

Felsőkéked, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 167 
lakossal. 

Felsőkelecsény, kisk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 398 lak. 

Felsőkemence (Vysná Kamenica), Abaúj-
Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Felsökemenec (Horny Kamenec), Bars vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőkerepec (Schönborn), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Felső Kereskedelmi Iskolai Tanárképző 

Intézet, 1898-ban önálló intézményként létesült, 
1920 óta a közgazdaságtudományi kar keres
kedelmi szakosztályának keretében működik. 
Újjászervezése után a tanárképzés teljesen új 
alapokon indult meg. A következő szakcsoportra 
képez ki tanárokat: a) könyvviteltan, keresk. 
ismeretek, keresk. levelezés, jogismeretek, köz
gazdasági ismeretek; b) keresk. és politikai szám
tan, természettan; c) vegytan, árúismeret, föld
rajz. Ezenkívül középiskolai és tanítókópzőinté-
zeti tanároknak felső keresk. iskolai kiegészítő 
képzést nyújt idegen nyelvekből és levelezésből, 
valamint gazdaságtörténetből. A tanulmányi idő 
8 félév. Kiegészítő része a Felső Keresk. Isk. 
Tanárjelöltek Kollégiuma, amelyben 30 hall
gató nyer 8 féléven át teljesen ingyenes állami 
ellátást. 

Felsőkethely (Neumarkt), Vas vm. (Tr. A.) 
Felsőkirálylalva (Gornji Kraljevec), Zala 

vm. (Tr. SzHSz.) 
Felsőkismartonhegy (Oberberg-Kisenstadt), 

Sopron vm. (Tr. A.) 
Felsőkacskóc (Horné Kockovce), Trencsén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőkocsoba (Cociuba), Bihar vm. (Tr. R.) 
Felsőkohány (Kochanovce nad Láborcom), 

Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőkomána (Comana de sus), Fogaras vm. 

(Tr. R.) 
Felsőkomárnok (Vysny Komárnik), Sáros 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőkomaróc (Komarov), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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Felsokorompa (Horná Krupá), Pozsony vm-
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsökosály (Rugasesti), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Felsőköcsény (Kucin), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőköhér (Ghiherul de sus), Maros-Torda 

vm. (Tr. E.) 
Felsőköröskény (Horné Krskany), Nyitra 

vm. {Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőkörtvélyes (Vi/sny Hrtdov), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőköves (Guias) Arad vm. (Tr. E.) 
Felsőkrucsó (Busky Krucov), Zemplén ym. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőkubin (Vysny Kubin), Árva vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőladács (Horná Vladíca), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőlakos (Gornji Lakos). Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Felsőlánc (Vysny Lancz), Abaúj-Torna vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőlápos (Lalpsze Wyzne), Szepes vm. 

(Tr. L.) 
Felsőlapugy (Lapugiul de sus), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Felsőlászló (Oberloisdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Feisölászlófalva (Vi/sné Ladickovce), Zem

plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) ' 
Felsölegénd (Horné Mladunice), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőlehota (Lelwtka), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsölelóc (Horné Lelovce), Nyitra vm. (Tr. 

Ce.-Sz!.) 
Felsölendva (Gornja Lendava), Vas vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Felsőleszéte (Podolie), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőlipnica (Lipnica Mala), Árva vm. (Tr.L.) 
Felsőlóc (Horné Lovcice), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl) 
Felsőlopassó (Horny Lopasov), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőlövő (Ober-Schützen), Vas vm. (Tr. A.) 
Felsőlugos (Lugasul de sus), Bihar vm. (Tr. E.) 
Felsőlunkoj (Luncoiul de sus), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Felsölupkó (Gornea-Lubcova), Krassó- Szö

rény vm. (Tr. E.) 
Felsőmarác, kisk. Vas vm., (1920) 1057 lak. 
Felsőmarosújvár (Uioara de sus), Alsó-

Fehér vm. (Tr. E.) 
Felsőmattyasóc (Horné Matiasovce), Liptó 

vm. (Tr. Cs.-Szü 
Felsőmecenzéí (Vysny Medzev), Abaúj-Torna 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsömedves (Iüein-Miirbisch), Vas vm. 

(Tr. A.) 
Felsőmélyesd (Horné Hlboké), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőméra, kisk. Abaúj-Torna vm, (1920) 912 

lakossal. 
Felsömérk (Vysné Merkovce), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőmerse (Visny Mirosov), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőmesteri, kisk. Vas vm., (1920) 355 lak. 
Felsőmicsinye (Horná Micíná), Zólvom vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
• Felsőmihályfalva (Gornji Mihalovec), Zala 
vm. (Tr. SzHSz.) 

Felsőmihályi (Michalok), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőmindszent, kisk. Baranya vm., (1920) 792 
lakossal. 

¥e\sőra.is\y&(VysnáMisV a), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs. Szl.) 

Felsőmocsolád, kisk. Somogy vm., (1920) 1138 
lakossal. 

Felsőmoécs (Moeciul de sus), Pogaras vm. 
(Tr. E.) 

Felsőmogyoród (Horné Lieskové), Trencsén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőmotesic (Horné Motesice), Trencsén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőmuzslya (Gornja MuSlja), Torontál vm. 
(Tr. SzHSz.) 

Felsőnádasd (Nadájdia de sus), Hunyad vm. 
(Tr. E.) 

Felsőnána, nagyk. Tolna vm., (1920) 1473 lak. 
Felsőnémeti (Vysné Nemecké), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőneszte (Horné Nastice), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Felsőnilus és Pibor, tartomány angol-egyip

tomi Szudánban, ter. 93,000 km*, (1922) 501,346 
lak. Fővárosa Malakal, 9000 lak. 

Felsőnovaj, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 289 
lakossal. 

Felsőnyárád, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 690 lak. 

Felsőn'yárasd (Felsőnárasd), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőnyárló (Stána), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Felsőnyék, kisk. Tolna vm., (1920) 1390 lak. 
Felsőnyiresd (Horná Breznica), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőnyireslalva (Lunca-Cernei de sus), Hu

nyad vm. (Tr. E.) 
Felsőodor (Vysny Orlík), Sáros várm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőolcsvár (Vysny Olcvár), Abaúj-Torna 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsöolsva (Vysné OVsavy). Zemplén várm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsöorbó (Gárbova de sus), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. E.) 
Felsöoroszfalu (Búsul de sus), Szolnok-Do

boka vm. (Tr. E.) 
Felsőoroszi (Urisiul de sus), Maros-Torda 

vm. (Tr. E.) 
Felsőoszkó, kisk. Vas vm., (1920) 930 lak. 
Felsöosztorány (Stráhavy), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsöozor (Horné Ozorovce), Trencsén várm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőőr (Ober-Warth), Vas vm. (Tr. A.) 
Felsőörs, kisk. Zala vm., (10201 864 lak. 
Felsőpagony (Vysná Pol'anka), Sáros várm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőpáhok, kisk. Zala vm., (1920) 659 lak. 
Felsöpálfa (Palovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
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Felsöpalojta (Horné Flaclitince), Hont vm. 
Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőpásztély (Rostoka-PastW), Ung várm. 
Tr. Cs.-Szl.) 

Felsöpatak ( Valea maré), Bihar vm. (Tr. R.) 
Felsőpaty, kisk. Vas vm., (1920) 683 lak. 
Felsőpél (Horny Fial), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőperecsény (Horné Prsany), Zólyom vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőpestes (Pestisül mic), Hunyad várm. 

(Tr. R.) 
Felsőpetény, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 657 lak. 
Felsőpeterd (Petriiul de sus), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Felsöpéterfa (Ober-Petersdorf), Sopron vm. 

(Tr. A.) 
Felsö-Pfalz, 1. Oberpfalz. (XIV. és XX. köt.) 
Felsőpián (Pianul de sus), Szeben vm. (Tr. R.) 
Felsőpodsága (Posaga de sus), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.1 
Felsőpojén (Poeni de sus), Bihar vm. (Tr. R.) 
Felsöpokorágy (Slovenská Pokoradz), Gömör 

és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőporumbák (Porumbacul de sus), Foga-

ras vm. (Tr. R.) 
Felsőpozsgás (Pojejena sdrbeascá), Krassó-

Szöróny vm. (Tr. R.) 
Felsőpróna (Beneschan), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőpulya (Ober-Pullendorf), Sopron várm., 

(1923) 2325 lak. (Tr. A.) 
Felsöpusztaía (GornjaPustakovec), Zala vm. 

(Tr. SzHSz.) 
Felsőrados (Horné Radosovce), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.1 
Felsőrajk, kisk. Zala vm., (1920) 1343 lak. 
Felsőrákóc (Rakovec), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsörakonoa (Horné Rikyncice), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőrákos (Eacosul de sus), Udvarhely vm. 

(Tr. K.) 
Felsörámóc (Ober-Rábniz), Sopron vm. (Tr.A.) 
Felsőrás (Vysné Rásovo), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőréesény (Horné Risiíovce), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőregmec, kisk. Zemplén vm., (1920) 288 lak. 
Felsőremete (Visné Remete), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőrépa (Rapa de sus), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Felsörépás (Vysné Repase), Szépe vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsöricsó (Horny Hricov), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőróna (Hona de sus). Máramaros várm. 

(Tr. R.) 
Felsóröcse (Vysné Reviiie), Unz várm. (Tr. 

Cs.-Szl. 
Felsörönök, kisk. Vas vm., (1920) 777 lak. 
Felsőság, kisk. Sopron vm., (1920) 598 lak. 
Felsősajó (Vysná Slaná), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.') 
Felsösándorfalu (Sindresti), Szatmár vm. 

(Tr. R., 

Felsősáp, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 425 lak. 

Felsősárad (Felsósárad), Ugoesa vm. (T-
Cs.-Szl.) 

Felsösebes (Vysny Sebes), Sáros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsősegesd, kisk. Somogy vm., (1920) 2528 lak. 
Felsősimánd (Simandul de sus), Arad vm. 

(Tr. R.) 
Felsösipék (Horné Sipice), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsősófalva (Ocna de sus), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Felsősom (Soma), Sáros^vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőstepanó (Vysné Stepanovo), Árva vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőstubnya (Neustuben), Turóc vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsősújtó (Horné Sútovce), Nvitra vm. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Felsőszabadi (Horná Lehóta), Zólyom vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszabados (Vysná Vol'a), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsöszakács (Sácaciu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Felsöszakony. kisk. Sopron vm., (1920) 589 lak. 
Felsőszalánk (Vysné Slovinky), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszalatna (Vel'ká Slátina), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszálláspatak (Sálasul de sus), Hunv.id 

vm. (Tr. R.) 
Felsőszalók (Vysny Slavkov), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszamos (Lápustesti), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Felsőszászújfalu (Uifaíáu), Beszterce-Naszód 

vm. (Tr. R.) 
Felsőszecse (Malá Sec), Bars vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőszék (Ság), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Felsőszeleste, kisk. Vas vm., (1920) 492 lak. 
Felsőszelezsény (Maié Slaiany), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszeli (Home' Saliby), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőszelistye (Sáliste), Máramaros vmegye. 

(Tr. R.) 
Felsőszemenye, kisk. Zala vm., (1920) 566 lak. 
Felsőszemeréd (Horné Semerovce), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszend, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 192 

lakossal. 
Felsőszénégető (Ober-Kohlstatten), Vas vm. 

(Tr. A.) 
Felsőszentbenedek (Kancovci), Vas vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Felsőszenterzsébet, kisk. Zala vm., (1920) 194 

lakossal. 
Felsőszentiván, nagyk. Bács-Bodrog várm., 

(1920) 2511 lak. 
Felsőszentmárton, nagyk. Somogy vm., (1920) 

1798 lak. 
Felsőszentmihály (Sánmiliaiul de sus), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.1 
Felsöszépíalu (Vysná Sunava), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
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Felsőszerdahely (Streda), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőszernye (Horné Srnice), Trenesén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsösziklás ( Vysny Skalník) Gömör és Kis
hont vm. (Tr. Cs.-S'zl.) 

Felsőszíl (Vel'ké Brestovany), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felső-Szilézia, 1. Oberschlesien. 
Felsőszilvágy, kisk. Vas vm., (1920) 355 lak. 
Felsőszilvás (Silvasul de sus). Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Felsőszinevér (Sinijvirska Poljana), Mára-

maros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszivágy (Asuajul de sus), Szilágy vm, 

(Tr. R.1 
Felsőszlatina (Solotvmka), Ung várm. (Tr. 

Cs.-SzU 
Felsőszolcsva (Salává de sus), Torda-Ara-

nyos vm. (Tr. E.) 
Felsőszombatfalva (Sdmbata de sus rásari-

teaná), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Felsőszopor (Supurul de sus), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Felsőszőcs (Sutiul de sus), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Felsőszöllős (Horny Síles), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsöszölnök, kisk. Vas vm., (1920) 1476 lak. 
Felsősztamora (Stamora romána), Temes 

vm. (Tr. R.) 
Felsösztregova (Horná Stregová), Nógrád 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőszúcs (Horná Súca), Trenesén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőtárkány, nagyk. Heves vm., (1920) 2174 

lakossal. 
Felsötámok (Horná Trnavka), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőtaróc (Vysné Tvarozce), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsötatárlaka (Tátárlaka), Kis-Küküllö vm. 

(Tr. R.) 
Felsőtelek (Teleiéül de sus), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Felsőtelekes, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

küzig. egy. egyes, vm., (1920) 600 lak. 
Felsöterény (Horné Terany), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsötisztás (Horny Tisovník), Nógrád vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőtizsény (Horná Tizina), Trenesén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőtokaj (Tokajik), Zemplén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsötold, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 334 lak. 
Felsötopa (Topa de sus), Bihar vármegye. 

(Tr. R.) 
Feisőtótialu (Paulesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Felsötóti (Horná Ves pri Kremnici), Bars 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőtök (Teocul de sus), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Felsőtőkés (Vysny Tejkes), Abaúj-Torna vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőtölgyes (Horná Borúba), Trenesén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőtúr (Túrovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőturcsek (Horny Turcek), Turóc vm. 

(Tr. Cs.-SzL) 
Felsőtyukos (Ticusul román), Nagy-Kükiillö 

vm. (Tr. R.) 
Felsőuesa (Ucca de sus), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Felsőújfalu (Satu nou de sus), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Felsőújlak (Neusiedel), Vas vm. (Tr. A.) 
Felsővadas (Horny Vadicov), Trenesén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsővadász, kisk. Abauj-Torna vm., (1920) 

870 lak. 
Felsővalkó (Tálcául román). Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Felsővály (Vysné Valice), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsővámos (Felsővámos), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsővárad (Horny Varad), Bars vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsőváradja (Oarda de sus), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Felsővarány (Vrániut), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Felsővárca (Oarfa de sus), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Felsővargony (Vagrinec), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsővárosvíz (Arásiioara de sus), Hunyad 

vm. (Tr. R.) 
Felsővásárd (Horné Vasardice), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsővenice (Venetia de sus), Fogaras vm. 

(Tr. R.) 
Felsőverecke (Vysné Verecki), Bereg vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsöveresmart (Velikaja Kopana), Ugoesa 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsővesztény (Horné Vestenice), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsővidaialva (Gornjvidovec), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Felsövidra ( Vidra de sus), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
Felsővirányos (Horná Sitnica), Zemplén vm. 

(Tr. Cs. Szl.) 
Felsővisnyó (Visnové pri Ziline), Trenesén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsövisó (Viseul de sus), Máramaros vm., 

(1920) 11,733 lak. (Tr. R.) 
Felsővist (Vistea de sus), Fogaras vmegye. 

(Tr. R.) 
Felsővízköz (Vysny Svidník), Sáros vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsöviznice (Felsöviznicze), Bereg vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőzáros (Zariec), Trenesén vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Felsözboró (Zborov nad Bystricofi), Tren

esén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőzélle (Horné Zelenice), Nyitra vmcgj'e. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Felsőzellő (Vel'ké Zlievce), Nógrád vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
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Felsőzorlenc (Zorlenful mic), Krassó-Szö-
rény vm. (Tr. R.) 

Felsőzsadány (FLorná Zdána), Bars vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Felsőzsember (Horné Zemberovce), Hont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Felsőzsid, kisk. Zala vm., (1920) 1198 lak. 
Felsőzsitía, kisk. Somogy vm., (1920) 707 lak. 
Felsó'zsolca, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2048 lak. 
Féísőzsuk (Jucul de mis), Kolozs vm. (Tr. R,) 
Felsőzabrica (Zubrzyca Górna), Árva vm. 

(Tr. L.) 
Felsözúgó (Vysné Ruzbachy), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Felszámoló hivatal, az osztrák-magyar 

monarchia megszűnéséből keletkező pénzügyi és 
gazdasági kérdések egységes intézésének biztosí
tására a magyar kormány által a külügyminisz
ter vezetése alatt szervezett hivatal (1920. IV. 
t.-c. 7. §., 2921/920. M. E. sz. rendelet), amelyet 
utóbb a 100/1921. M. B. sz. rendelet a pénzügy
minisztériumba olvasztott be. 

Félszerfalva (Hirmdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
Felszopor, kisk. Sopron vm., (1920) 641 lak. 
Féltorony (Halbthurm), Mosón vm. (Tr. A.) 
Feltót (Taufi), Arad vm. (Tr. R.) 
Féltre, város Olaszországban, mint község 

(1924) 19,170 lak. A világháborúban 1917 nov. 23. 
osztrák-magyar csapatok szállták meg s tartot
ták az összeomlásig. 

Felülvizsgálat (1. VII. köt.). A polgári perrend
tartás (1911. I. t.-c.) felülvizsgálati értékhatárai 
ma már nem állanak fenn. Az igazságügyminisz
ter az 1925. VIII. t.-c. 55. §-ában felhatalmazást 
kapott, hogy a Pp.-ban megállapított értékhatá
rokat rendelettel megváltoztassa. Ennek alapján 
az igazságügyminiszter már ismételten felemelte 
a F.-i értékhatárt. Jelenleg a 6400/1926. I. M. 
sz. szerint a F.-i érték 20 millió korona, bizonyos 
fontosabb elvi jelentőségű perekben 4 millió 
korona. A F. bírósága a törvényszék fellebbezési 
ítéletére nézve a 25,800/1925. I. M. sz. rendelet 
szerint 50 millióig a kir. ítélőtábla, ezen felüli 
értéknél a kir. Kúria. Nyilvános előadás útján 
intézik el a felülvizsgálatot a kir. ítélőtáblán 
negyven milliót meg nem haladó érték esetében. 
1927 jan. 1-től kezdve pengőben vannak az érték
határok megállapítva. Az 1925. VIII. t.-c. 18. §-a 
szerint különben egyes esetekben az elsőbíróság 
ítélete ellen a fellebbezés elhagyásával egyenesen 
felülvizsgálatot lehet kérni, ha az ellenfél abba 
beleegyezik. Ez az úgynevezett revisio per saltum. 

•Felülvizsgáló és kiegyenlítő hivatal, a béke
szerződés 281. cikke értelmében felállított hiva
tal (1922: XVI. t.-c. 3—5. §.); feladata a szerződő 
felek polgárai között fennálló tartozások rende
zése és kölcsönös elszámolása; hatáskörét és el
járását részletesen szabályozza a békeszerződés 
egyes gazdasági rendelkezéseivel kapcsolatos 
belső elszámolásról szóló 1923. XXVIII. t.-c. 

Felváca (Vafa de sus), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Felvinc (Vintul de sus), Torda-Aranyos vm., 

.1920) 1892 lak. (Tr. R.) 
•Fémes László, író, szül. Nagyváradon 1893. 

Uja c színművét 1914. nagy sikerrel hozta szinre I 

Fényes 

a nagyváradi Szigligeti-szinház. Önálló művei: 
Hja és egyéb írások (Nagyvárad 1914); Regény-
figurák (u. o. 1919); Elefántcsonttorony (u. 0. 
1921). 1920—21-ben szerkesztette a Temesvári 
Szemle c. havi folyóiratot. 

•Fémes-Beck Vilmos, ötvös és szobrász, szül. 
Budapesten 1885 febr. 18., megh. u. o. 1918 dec. 
16. Eredetileg ötvös volt s mint ilyen Németh 
országban is sokat dolgozott, hazatérve az emlék
éremre, díszítő és kisplasztikára adta magát g 
ily műveket állított ki 1910 óta. A budapesti 
Scliiff er-villa és Gellért-fürdő plasztikai díszének 
egy része tőle való. 

•Fendrich, Anton, német író, szül. Offenburg-
ban 1868 ápr. 8. írt nevelésügyi, politikai, sport
cikkeket és tanulmányokat, haditudósitásokat, 
továbbá elbeszéléseket (Buch der Heimat, 1923); 
regónytrilógiát: Was ist des Deutschen Vater-
land (1925). 

Fenes (Fenes), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
•Feng-Jü-hsziang, kínai tábornok, Nyanhuiból 

származott, 1921. lett tábornok, 1923. jelenté
keny politikai szerepet játszott, 1924. valószínű
leg orosz befolyásra Peking közeléig jutott; fog
ságba ejtette Csaó Kun elnököt s új kormányt 
alakított. Azután Csang-Cso-Lint segítette Vu-
Pei-fu ellen, de az utóbbi leverése után Csang 
ellen fordult s elfoglalta Pekinget, melynek 1925. 
ura volt. U. e. év végén Tiencsint is elfoglalta, 
de Csang mukdeni győzelme utánMongolországbn 
vonult vissza. F.-et cckeresztény generális»-nak 
is nevezik. 

Fengtien, kínai tartomány, 1. Mukden. (XX. k.) 
Fény (Foeni), Torontál vm. (Tr. R.) 
Fenyéd (Bradesti), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Fenyéres (Fenerif), Bihar vm. (Tr. R.) 
Fényes (Fenes), "Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Fényes, 1. Adolf, festő, 1918. rendezett gyűjte

ményes kiállításával nagy feltűnést keltett, 
amennyiben új tárgykörrel és új előadási móddal 
lépett a nyilvánosság elé. A régi, közvetlen szem
léletű képek helyét meseképek, kisméretű bibliai 
és a szentek életéből vett jelenetek foglalták el 
(Assisi szt. Ferenc 'prédikál a madaraknak, 
Régi város stb.), architektonikus elrendezésű 
szerkezettel, a tér, a fény és árnyék elejtéséve!. 
1923-ban ismét gyűjteményesen állította ki ké
peit, amelyeknek már csak egy része ilyen szer
kezetű, egyébb müvei a Szolnok-melléki puszták-
egyszerű fogású, tömörített előadású képei. Ily 
müvekre 1923. aranyérmet kapott a Műcsarnok
ban. V. ö. Uj Idők, 1918, II. 486. I. 
*2. F. László, hírlapíró és politikus, szül. 

Éradonyban (Bihar vm.) 1871 aug. 10. Előbb 
gyógyszerészi pályára készült, majd műegyetemi 
hallgató, 1894. hírlapíró lett s több lapnál dol
gozott. 1917-ben országgyűlési képviselőnek vá
lasztották. Élénk résztvett az 1918 októberi for
radalmi mozgalmakban s tagja lett a Nemzeti 
Tanácsnak, 1918 nov. 4. kinevezték hadügyi ál
lamtitkárnak, mint a nemzetőrség kormány
biztosa Erdélyben a megszállás ellen szerveződött 
magyar csapatokat leszerelte. A Tisza-perben 
gróf Tisza István meggyilkolásában való bűn
részességgel vádolták, de a törvényszék 1921. 
bizonyítékok elégtelensége miatt fölmentette. 
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Ezután mint hírlapírót több sajtópörben elítélték, 
de a fogságbüntetés megkezdése előtt Bécsbe 
menekült s ott szocialista lapok munkatársa 
lett. Röpiratain kívül önállóan megjelent tőle: 
A társadalom és a nemi kérdés; A rutén és 
kazár kérdés; Egy vöröskeresztes ember naplója 
a balkáni háborúról (1913); A szerb harctérről 
(1914); A forradalom okai és a Tisza-bűnper 
vádja (1922). 

*3. F. Mór, szül. Erdőbényén, Zemplén vm. 
1866 márc. 8. Tanulmányait Budapesten a rabbi
képző intézetben és a budapesti egyetem bölcsé
szeti karán végezte. A budapesti izr. hitközség 
hitoktatási szakfelügyelője. Számos zsidó peda
gógiai könyv írója és rendes munkatársa a ma
gyar zsidó felekezeti lapoknak. 

4 F. Samu, ügyvéd és író. Újabb müvei: Má
tyás (tört. dráma, 1919); Jidli változásai (reg., 
1922). 

Fényeslitke, kisk. Szabolcs és üng közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 2310 lak. 

Fényi Gyula, asztroflzikus, 1916. a Magyar 
Tud. Akadémia levelező tagja lett. 

Fenyő Miksa, közgazdasági író, 1917. a Gyár
iparosok Országos Szövetsége igazgatója lett. Az 
1918 okt. kiszemelt Hadik-kormányban kereske
delmi miniszternek volt jelölve. Ujabb művei: 
A vámszövetség formái (1915); Mi lesz a pénzzel 
(1920). 

Fenyőfalva (Brad), Szeben vm. (Tr. R.) 
Fenyőfő, kisk. Veszprém vm., (1920) 436 lak. 
Fenyőkosztolány (Jedlové Kostolany), Bars 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Fényűzési forgalmiadó. Az államháztartá

soknak a világháború folytán megnövekedett 
szükségletei az adók emelésén felül a P.-k felé 
terelték az érdeklődést. Az inflációs gazdálkodást 
kisérő pazarlás, fényűzés és a könnyen kereső 
osztályok hivalkodása megteremtette a P.-k be
hozatalának lélektani alapját is. A háború előtti 
állami háztartásokban jelentéktelenné zsugoro
dott F.-kat a háború után a szociális eszmékkel 
átitatott osztályok nyomására Európaszerte emel
ték vagy ahol nem volt, behozták. így Anglia a 
sport és egyéb szórakozások beléptijegyeit adóz
tatta meg progresszív kulccsal, ezenfelül a luxus
cikkeket értékük Vs_át is elérő vám alá vette. 
Franciaország a mulatóhelyeket, színházakat, 
hangversenyeket, vadászatot, illatszereket, gyógy
szerkülönlegességeket, luxuskocsikat s lovakat 
adóztatta meg. Olaszország állami játékkártya
eladási monopóliumot hozott be s megadóztatta 
a színházakat és mozgóképszínházakat. Német
országban 1920. a községeket kötelezték szóra
kozási adó behozatalára s 1921. kibocsátották a 
birodalmi szórakozási adórendeletet. A lakásépí
tés célját szolgáló 1921. évi német birodalmi tör
vény pedig feljogosítja a községeket lakás F. 
szedésére. Németország a forgalmiadó keretében 
rendszeresített 1919 és 1922. F.-t. 

Magyarországon is a fényűzést ismerte fel a 
törvényhozás kiaknázható adóforrásnak s a F. 
címén vonta be az adózásba (1920. XVI. s 1921. 
XXXIX. t.-c. IV. fej.). A magyar F.-nak az az 
alapgondolata, hogy a jószágok forgalmából ki
ragadja azokat, amelyeknek vásárlásából na

gyobb költekezésre, finomultabb életmódra és így 
erősebb adózóképességre lehet következtetni. A 
fényűzést tágan értelmezi s általában a jobb élet
viszonyok között élő társadalmi osztályokat vonja 
be az adózásba. Nemcsak a fényűzési tárgyak 
vásárlását vonja adó alá, hanem az elsőrendű 
életszükségleti tárgyak, élelmezési cikkek fo
gyasztását is fényűzésnek minősíti, ha azokat 
elsőrendű, fényűzési vállalatnak minősített ven
déglőben, kávéházban, szállodában stb. szolgál
tatják ki. Ezenfelül egyes szórakozó ós mulató
helyek különleges fényűzési vállalatokká minő
síthetők, amelyben az adókulcs magasabb. A tör
vény kerettörvény s a részletes intézkedéseket 
a végrehajtási utasítás (1920. évi 90.000P. M. sz.r. 
Pénzügyi Közlöny 1920. évi 26. sz.) s azt módo
sító és kiegészítő későbbi rendeletek (1922. évi 
1900 sz. r. P. K. 1922 évi 2. sz.) tartalmazzák. 

A P. tárgya a fényűzési tárgyaknak belföldön, 
ellenszolgáltatás mellett teljesített átruházása. 
A fényűzési tárgyak abból a szempontból, hogy 
melyik átruházás tárgya a P.-nak, három cso
portba oszthatók. Az első csoportba tartozóknak 
az előállító (gyáros, iparos) részéről történő át
ruházása vagy pedig a vámkülföldről való be
hozatala, a második csoportba tartozóknak a kis
kereskedelem keretében történő átruházása és a 
harmadik csoportba tartozóknak úgy a kiskeres
kedelemben, mint a magánforgalomban — vagyis 
nem keresetszerüleg — történő átruházása is 
tárgya a P.-nak. A fényűzési tárgyakat és érték
határokat a törvény meghatározza, de egyúttal 
felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a keres
kedelemügyi miniszterrel egyetértve, azt meg
változtathassa és kiegészíthesse. A fényűzési tár
gyak átruházása adómentes, ha csak vallási, egy
házi, közoktatási, tudományos, technikai vagy 
gyógyászati célokra használhatók vagy ha a 
megszerző igazolja, hogy a tárgyakat közérdek
ből, illetőleg vallási, egyházi, közoktatási, tudo
mányos vagy gyógyászati célokra, vagy pedig 
hivatása körében, vagy iparában kizárólag, mint 
segédeszközt használta fel, illetőleg azok nélkül 
foglalkozását egyáltalában nem űzheti. 

A P. kulcsa: a) a tárgyaknak a kiskereskede
lem keretében, valamint a magánforgalomban, 
vagyis nem keresetszerüleg történő átruhá
zása esetében, végül a vámkülföldre való ki
szállítása esetében az ellenérték 10%-a; b) a 
gyártás helyén, ületőleg a vámkülföldről történő 
behozatalkor megadóztatandó fényűzési tárgyak 
után az ellenértéknek 13°/o-a. A különleges fény
űzési vállalatok által kiszolgáltatott ételek és 
italok után a P. 25%-

Az adókötelezettség rendszerint az átruházott 
tárgy kiszolgáltatásának időpontjában, illetőleg 
a vételár kifizetése alkalmával áll be. Az adó
fizetési kötelezettség az átruházót illeti, ennél
fogva az adót az eladó köteles a vevőtől beszedni 
s az államkincstárba beszállítani. Ezzel kapcsola
tosan az eladót könyvvezetési és feljegyzési köte
lezettség terheli. A hibásan számított adó helyes
bítését hat hónap alatt lehet kérni. A közigazga
tási bírósághoz panasznak van helye. A fényűzési 
és különleges fényűzési vállalattá minősítés kér
désében a pénzügyminiszterhez lehet fellebbezni. 
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Az adófizetés elmulasztásaadópótlókot(50—100%) 
von maga után. Az adó megrövidítése adócsalás 
s szabadságvesztésbüntetés, pénzbüntetés, hiva
talvesztés s politikai jogok felfüggesztésén kívül 
az iparigazolvány s iparengedély elvonásával 
büntethető. Egyes kategóriáknál megengedtetett 
újabbanaF. átalányösszegben való megállapítása 
(cukoripari és cukrászipari termékek, virágterme
lők, virágárusok, műkertészek). A P. évi bevételét 
az 1926—1927. évi költségvetés 9-6 millió pengő
ben irányozta elő. 

•Fényűzési lakásadó. Az 1922. XXII. *.-c. fel
hatalmazta a törvényhatóságokat, hogy saját 
háztartásuk céljaira az e végből alkotandó külön 
szabályrendelet alapján P.-t szedhessenek. P. alá 
vonhatók általában azok a lakások, amelyek a 
lakást használó természetes személy családi 
körülményeihez képest a rendes szükségletet 
meghaladó számú helyiségekből állanak avagy 
a helyiségek számára való tekintet nélkül nagy 
kényelemmel, fényűzéssel vannak kiállítva. 
A külföldi diplomáciai személyzet lakásai men
tesek a P. alól. Adóköteles a lakó. P. fejében a 
lakásért fizetett bérösszegnek, illetőleg a ház
tulajdonos által, avagy ingyenesen használt laká
soknál az összehasonlítás útján megállapított 
haszonértéknek 20—60%-a, vethető ki. Ezeken a 
határokon belül a kulcsok fokozatait az illető 
törvényhatóság szabályrendelettel állapítja meg. 
Iroda-, üzlethelyiségek, műtermek nem esnek F. 
alá. A kivetés elleni jogorvoslatok a közigazga
tási bizottság adóügyi bizottságának, illetőleg a 
m. kir. közigazgatási bíróságnak elbírálása alá 
tartoznak. 

Fenyves (Borová), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Fenyvesi Émű, színész, megh. Budapesten 

1924 mára 21. 
Fenyvessy, 1. Adolf, az országgyűlési gyors-

iroda nyűg. főnöke, megh. Budapesten 1920 
jan. 18. 

2.F. Béla, orvos, a háborúban a honvédkórház 
laboratóriumának vezetője volt, 1918. a pozsonyi, 
majd a pécsi egyetem rendes tanára lett. 1918— 
1919-ben prodékán, 1919—20. rektor volt. Kb. 40 
munkája jelent meg közegészségtani, bakterioló
giai, immunitástani, élet- és kórvegytani kérdé
sekről. 

Fenyvesszoros (Sorcinovec), Trenesén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Fenyvesvölgy (Stavnoje), Ung vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Ferde (Fardia), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Ferdinánd Károly Lajos (Burg Ferdinánd), 

(1. VII. köt.: Ferdinánd 13.), volt osztrák főher
ceg és magyar kir. herceg, megh. Münchenben 
1915 márc. 11. 

Ferdinánd, 1.1. F., bolgár király, a világ
háborúban a szövetséges osztrák magyar és német 
hatalmak mellé állott s 1916. megindította a há
borút ; a bolgár seregek nagy győzelmeket vív
tak ki a szerbeken és románokon s fő erejét tették 
a szalonikii hadvonal védelmének. Ugyancsak 
1916. osztrák-magyar tábornagyi méltóságot ka
pott, a budapesti egyetem tiszt, doktorrá avatta. 
A világháború alatt 1917 szept. 12. halt meg máso
dik neje, Eleonóra királyné. 1918-ban IV. Károly 

magyar király a 26. vadászzászlóalj, 1918. a 
felsőmagyarországi 60. nehéz tüzérezred tulaj
donosának nevezte ki. 1918 szept.-ben a bol
gár sereg meginogván, az ententebarát új kor
mány külön békére kényszerítette, 1918. okt. 4. 
Boris fia javára lemondott és azóta Németország
ban, Koburgban él. 

2. F., román trónörökös (1. VII. köt.), Károly 
király halála után 1914 okt. 11. király lett. A 
világháborúban 1916. aug.-ban az entente mellé 
állt és nyomban megtámadta Erdélyt. A román 
hadsereg veresége után családjával és a kor
mánnyal Jassiba tette át székhelyét. Az össze
omlás után az entente megnövelvén az elszakí
tott magyar részekkel, Bulgáriával és Besszará-
biával Romániát, mint Nagy-Románia királya 
1921. nejével, Mária királynéval Gyulafehérvá-
rott megkoronáztatta magát. Uralkodása alatt 
valósult meg az agrár-reform és az általános vá
lasztójog, továbbá a zsidók teljes polgári és ka
tonai egyenjogúsítása. 1925-ben legidősebb fia, 
Károly trónörökös lemondott jogairól és ennek 
törvényes fia, Mihály lett a trónörökös. 

Ferdinándjaivá (Ferdin), Torontál vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Ferdinándy 1. Géza, közjogász, megh. 1921. 
márc. 17.1918-ban egyetemi r. tanár, 1919. állam
titkár lett. 
*2. F. Gyula, politikus, szül. Kassán 1873. 

Jogi tanulmányai végeztével Abaúj-Torna vár
megye szolgálatába lépett mint szolgabíró, 
később a vármegye főjegyzője lett s egyszer
smind közigazgatási irodalmi tanulmányokkal 
foglalkozott. 1902-ben a budapesti egyetemen a 
közigazgatási jogból magántanárrá képesítették, 
1920. a garbócbogdányi kerületben nemzetgyűlési 
képviselőnek választották. 1920-ban a Simonyi-
Semadam-kormányban igazságügyi, majd a Te
leki-kormányban belügyminiszter lett, de 1921 
febr. lemondott. 1911. Az önkormányzati alkal
mazott felelőssége című munkájával pályadíjat 
nyert, 1917. megjelent A falu szociális szerve
zeti kérdései című munkája. 

Fére (La F.), város és vár Franciaország 
Aisne départementjában, (1921) 4689 lak. A világ
háborúban 1918 márc. 21., 22. a 18. német had
sereg itt áttörte az 5. angol hadsereg vonalát, 
átkelt a Somme-folyón s egészen Montdidierig 
nyomult. 

"Féreg, régibb népies elnevezése egyes állat
betegségeknek, melyekről azt vélték, hoc;- 'órgek 
okozzák, mintegy kirágva a szöveteket. Bör-F. 
a bőr fekélyes gyuladása, nevezetesen a takony
kóros bőrgyuladás. Kóróm-F- a köröm szétesé
sével járó kóros folyamat. Fül-F. a rühatkák 
okozta fülgyuladás. 

Fóregyház (Fereddu), Temes vm. (Tr. R.) 
Ferencfalva (Yáliug), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Ferenc Ferdinánd főherceg, magyar és osz

trák trónörökös (1. VII. k) , merénylet áldozata 
lett Szarajevóban 1914 júl. 28. Ferenc Józseffel 
ellentétben, eleinte a federalizmus, majd a tria-
lizmus megvalósításának volt híve, hogy a mon
archia különböző államainak egyensúlyát ez
úton őrizze meg. Erős egyéniségének tudatában 
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akaratát gyakran keresztülvitte, így Conrad 
tábornok kinevezésénél a vezérkar főnökévé és 
az olasz határ katonai megerősítésénél, továbbá 
Aeranthal külügyminiszteri kinevezésénél és 
Bosznia annektálásánál, legfőkép azonban a ka
tonai létszám emelésénél. A delegációt központi 
parlamentté akarta kiépíteni. Jóllehet Orosz
országgal a legjobb viszonyt igyekezett fenntar
tani es ebben őszintén bízott is, mégis Francia
országgal és főleg Olaszországgal szemben hideg, 
Szerbiával szemben pedig megtorló magatartást 
tanúsított. A Németországgal való szövetség 
őszinte híve volt és II. Vilmos császárhoz szoros 
barátság fűzte. A délszláv nacionalisták izgatása 
okozta, hogy midűn Szarajevóba utazott, előre 
megállapított terv szerint revolveres merény
letet követtek el ellene és neje, Hohenberg 
Zsófia hercegnő ellen Princip és Cabrinovics 
szerb nacionalisták. V. ö. Conrad v. Hötzendorf, 
Aus meiner Dienstzeit (1921); Auffenberg-Ko-
marov, Österreichs Höhe u. Niedergang (1921); 
Stanojevic, Ermordung P.'s (1923); Glaise von 
Horstenau, (1926); Nikisch-Boulles, Erinnerun-
gen an P. (1925); Gzernin, lm Weltkriege (1919); 
Kristóffy, Magyarország kálváriája (1927). 

Ferenchalom (Francfeld), Torontál vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Ferenc József, Magyarország királya és 
Ausztria császárja (VÍL kötet), megh. Schön-
brunnban 1916 nov. 21. uralkodása végén a 
fenyegető veszedelmes helyzetben a békét akarta 
fenntartani, jóllehet Bosznia és Hercegovina 
annexiója következtében a nagyhatalmak poli
tikája egyre jobban ellentétbe jutott a monarchia 
álláspontjával. A helyzet komolyságát P. idejé
ben felismerte s a balkáni béke* tartósságában 
nem bízott. A Perenc Ferdinánd trónörökös elleni 
merénylet 1914 jún. 28., igazolta P. pesszimizmu
sát, de azért mégis habozva szánta rá magát a 
súlyos következményekkel járó ultimátum el-
küldéséreés a háború megindítására, mert tudatá
ban volt annak, hogy a háborút nem lehet a 
Balkánra lokalizálni. A háború nehézségeivel 
eleve számolt, de mégis meglepte az olasz és 
román hadüzenet. A külön békének sohasem volt 
híve és őszintén ragaszkodott a német szövetség
hez. Emellett azonban mindent elkövetett, hogy 
a háborúnak véget vethessen a monarchia nagy
hatalmi pozíciójának megőrzése mellett. Mint 
uralkodó, a kötelességtudás mintaképe volt, ki
nek az államügyekben való tájékozottsága minisz
tereit is meglepte. Emlékét a nemzet hálája jeléül 
az 1917.1. t.-c.-kel törvénybe iktatták. — Ifjab
bik lánya, Mária Valéria főhercegnő, Ferenc 
Szalvátor főherceg neje, megh. 1924 szept. 6. 
V. ö. Frieijung, Histor. Aufsátze (1919); Schnei 
der, F. J. u. sein Hof (1921): Margutti, Vom al
tén Kaiser (1921); 0. Bedlich, F. (1923); Klán-
wachter, Untergang d. Österr. Monarchie(1920). 

Ferenc József-csatorna, a Ferenc-csatornát 
Újvidékkel összekötő csatornát a szerbek Sándor 
király csatornának nevezték el. 

Ferenc József-föld, 1914. az oroszok Archan-
gel kormányzósághoz csatolták. 

Ferenc József-kereszt. Ferenc József rendel
kezésének végrehajtásaképen, 1916 nov. 28. 

IV. Károly király adományozta azok részére, 
akik a világháború alatt Ferenc József közvet
len közelében működtek. A kereszt a kitünte
tettek halála után az örökösök birtokában 
maradhatott. 

Ferenclak (Bankovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Ferencrendiek (franciskánusok, Ordo Frat-

rum Minorum), róm. kat. egyházi rend római 
generálisának hivatali idejét X. Pius pápa motu-
propriója 1911-ben 12 évről 6 évre szállította le. 
1915-ben a rendnek 100 provinciája volt 1476 
teleppel, 16,850 taggal, emellett volt még külön 
606 misszió-telep. 1926 okt. 4-én az egész kato
likus világ és a hivatalos Olaszország Assisiban 
ünnepelte Szt. Ferenc halálának kétszázadik év
fordulóját. 

Ferencszállás, kisk. Csanád, Arad ós Torontál 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 600 lak. 

Ferenc Szalvátor, osztrák főherceg, m. kir. 
herceg, lovassági tábornok, 1914-ben az önkéntes 
egészségápolásfőfelügyelője, 1916-banaz osztrák 
és a magyar Vörös Kereszt Egyletek h. védnöke 
lett. 1916-ban az innsbrucki egyetem tb. orvos
doktorává avatták. Legidősebb fia, Ferenc Károly 
Szalvátor főherceg, megh. Wallseeben 1918 dec. 
11-én. Neje, Mária Valéria főhercegnő, megh. 
u. 0. 1924 szept. 6. 

*Ferenczi, 1. Imre, szociálpolitikai író, szül. 
1884. Székesfővárosi szociálpolitikai szakelőadó 
volt, 1916. a szociálpolitika egyet. m. tanára lett. 
1920-ban a genü Nemzetközi munkaügyi hivatal 
munkásvándorlásügyi szakreferensévé nevezték 
ki. Önálló művei: Sztrájk és szociálpolitika; 
Munkások szervezkedése ; Lakáskérdés; A há
ború rokkantjai (1915); A rokkantak vissza
vezetése az iparba és a kereskedelembe (1915); 
Az ipari és mezőgazdasági hatósági munka
közvetítés viszonya (1918); Hadigondozás és 
szociálpolitika (1918); Háborús lakáspolitika 
(1918); Leszerelés és munkanélküliség elleni 
küzdelem (1919). 

*2. F. Magda,írönő, Ferenczi Zoltán (1. 0.) 
író és neje Hubay Aranka leánya, szül. Kolozs
várt 1890 jan 11., megh. Budapesten 1913 jan. 2. 
Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Buda
pesten végezte, majd a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolán rajztanári oklevelet szerzett. Tüdőbaja 
ellen hiába keresett gyógyulást számos külföldi 
szanatóriumban, e kór áldozata lett. Erdélyben, 
Sztánán temették el. Szépirodalmi munkái csak 
halála után jelentek meg. Fehér árnyékok c. 
regényében (Budapest 1914, 2. kiad. 1917.), me
lyet a Magy. Tud. Akadémia a Péezely-díjjal 
tüntetett ki, a svájci tüdőbeteg-szanatóriumok 
életénekés a betegek lelki világának megkapó 
rajzát adja. A finom lélekrajzon kívül nagy érdeme 
a műgond és a kerek, formás előadás. Egyéb 
munkája: Macza (elbeszélés, 1916). Irodalmi 
hagyatéka (egy négyfelvonásos dráma) F. Zoltán 
birtokában. 

*3. F. Sári írónő, Ferenczi Zoltán (1. o.) és 
neje Hubay Aranka leánya, szül. Kolozsvárt 
1887 jún. 23. Középiskolai tanulmányait Kolozs
várt és Budapesten végezte, u. i. 1909-ben dok
tori szigorlatot tett. Férjével, Bató Jőzsef festő
művésszel Berlinbe költözött. — írt hosszabb el-
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beszéléseket, cikkeket és útirajzokat, több társa
dalmi regényt, de legnagyobb sikerrel a törté
neti regényt műveli. Legkiválóbb műve a Vörös 
daru, amelyben a bécsi kongresszus elevenen 
megrajzolt mozgalmai közé egy vonzó szerelmi 
történetet helyez színesen ós kedvesen. Ezt a 
regényét a Magy. Tud. Akadémia a Póczely-
dijjal tüntette ki. Jósika Miklósról irt regényében 
kitűnő lélekrajzát adja nősének. Munkái: Ráday 
Pál lelki Kódolásának első kézirata (1909); 
A székely néphalladáról (1912); Mary (regény, 
1913); A vörös daru (regény, 1919., 2. kiad. 1921); 
Ágneszka elment (elb., 1920); Estétől hajna
lig (regény, 1922); Túl a hegyen (regény, 1923). 
Németül is megjelent Estétől hajnalig és a Túl 
a hegyen c. regénye. 

*4. F. Sándor, idegorvos, szül. 1873. Freud 
pszichoanalitikai iskolájának magyarországi feje. 
Hazánkban ő végzett először lélekelemzést. 
Munkái a pszichoanalitikus irodalom legértéke
sebb termékei közé tartoznak. 1913-ban megala
pította a Magyarországi Pszichoanalitikai Egye
sületet, amelynek elnöke lett. 1919. a forradalmi 
kormány idejében egyetemi tanár volt. Nevezete
sebb müvei: Ideges tünetek keletkezése és eltű
nése (1914); Lélekelemezés (3. kiad., 1918); Lelki 
problémák a pszichoanalízis megvilágításában 
(2. kiad., 1918); A hisztéria és a pathoneurózi-
sok (1920); A pszichoanalízis haladása (1920); 
Versuch einer Genitaltheorie stb. Freud számos 
munkáját fordította magyarra. 

5. F. Zoltán (1. VII. köt.). A Magy. Tud. Akadé
mia 1917. rendes tagjává, 1925. pedig főkönyv
tárosává választotta s ekkor megvált az egye
temi könyvtár igazgatói állásától. A kormányzó 
1925. a hudapesti egyetem bölcsészeti karán a 
magyar irodalomtörténet ny. r. tanára címmel 
tüntette ki. A Petőfi-centenáriumra megírta 
Petőfi rövid életrajzát és költészetének tömör 
ismertetését és a székesfőváros megbízásából 
sajtó alá rendezte Petőfi összes költeményeit. 
Ugyanekkor és a Jókai-centenáriumkor számos 
felolvasást tartott Budapesten és a nagyobb vidéki 
városokban. Újabb munkái: Petőfi eltűnésének 
irodalma (Petőfi Könyvtár XXL, 1911); Bimay 
János (M. Tört. Életr., 1911); A magyar iroda
lom története 1867-1900 (MűveltségKönyvtára, 
1913). Különösen a kiegyezés utáni irodalom 
adatainak gondos összeállítása és az egyes írók 
jellemzése értékes benne); Petőfi és a szabadság 
eszméje (1913); Mindentudó kis lexikon (1913); 
Zrínyi és Busbegius (1916); Egy elfeledett re
gényről (1917); Zrínyi jelszava (1921); Petőfi 
(1923); Bornemisza Péter Elektrája (facsimile
kiadás, 1923); Széchenyi: A Kelet népe (szöveg
kiadás, 1925). Irt ezenkívül számos értekezést. 
Lefordította Dante Vita nuováját (díszkiadás, 
Budapest 1923); továbbá Shakespeare összes szo
nettjeit (Shakespeare-Tár)., Szerkesztette a Kis-
faludy-Társaság Költők és írók életrajzi vállala
tát ; a Shakespeare-Tárt (V—XIII) és a Kisfaludy-
Társaság új Shakespeare-kiadását. 

*Ferenczy, 1. Béni, szobrász, F. Károly (1. o.) 
fia, szül. Szentendrén 1890 jún. 18. Firenzében, 
Münchenben (1910) és Parisban Bourdellénél 
tanult (1912) mintázást és faragást s 1916. az 

Ernst-Muzeumban tűnt fel először. 1921 óta Bécs
ben és Nagybányán dolgozik, 1925. gyűjteménye
sen muntatta be munkáit Budapesten. Ezek közül 
kitűnt az Anya és gyermeke, a Sírbatétel, a Női 
akt (fafaragások), néhány bronz-képmás, plakett 
(Ady, dr. Scharl Pál) és a Szaladó nő (1919), amely 
a Szépművészeti Múzeumba került. 

2. F. Ferenc, drámaíró (1. VII. k.). Szín
darabjaiban a modern társasélet kitűnő megfi
gyelőjének bizonyult, kivált a léha szórakozáso
kat kereső férfiakat ós asszonyokat mutatja be 
elevenen színezett mozgalmas képekben. Drámai 
formaérzéke és a dialógusokban nyilvánuló for
dulatosság és ötletesség jobb vigjátékiróink so
rába emelik. Ujabb műve: Mimikri (vígjáték, 
1926. Kamara Színház). 

3. F. Gyula, tanár, 1914. a debreceni egye
tem rendes tanára lett. 

4. F. József, festő, megh. Temesvárott 1925 
dec. 4. 

5. F. Károly, festő, megh. Budapesten 1917 
márc. 18. Kései korszakának munkái közül, 
amelyek egy részét gyűjteményes kiállításban 
mutatta be 1913. Budapesten, kiemelkedő a Piéta, 
a Vörös hátteres fekvő akt (mindkettő 1913-ból), 
két Női akt fekete Mttérrel (mindkettő 1915-ből), 
amelyeknél a súly nem a naturalista meglátásra, 
hanem — mint F. néhány régibb munkáján — 
egyre határozottabban a vonalmenet szépségére, 
nemes folyamatosságára esik. E kései munkák 
tekinthetők F. legharmonikusabb müveinek, ame
lyekkel modern festészetünknek ez az úttörője 
betetőzte gazdag élete-munkáját. Kiválóságát 
1913. a müncheni nemzetközi kiállítás bíráló
bizottsága az Anya és gyermeke c. művére ki
adott nagy aranyéremmel ismerte el. 1916-ban 
három gyermekével (Béni, Noémi és Valér, 1. o.) 
együtt gyűjteményes kiállítást rendezett az Ernst-
Muzeumban, 1922. pedig összegyűjtött munkáit 
(222 szám) emlékkiállítás keretében mutatta be ÍI 
Műcsarnok. V. ö. Petrovics Elek, F. Károly (Buda
pest, é. n.). 

*6. F. Noémi, festő és gobelin-művésznő, F. 
Károly leánya, szül. Szentendrén 1890 jún. 18. 
Rendszeres művészeti oktatásban nem részesült. 
1912-ben a párisi állami gobelinszövő-intézetben 
megtanulta a szőnyegszövés mestersógi részét s 
1913-tól fogva Nagybányán, utóbb Bécsben s 
Budapesten is saját kartonjai nyomán maga szövi 
gobelinjeit, melyek közül a Teremtés (1913) és 
Menekülés (1916) clmtiek az Iparmüv. Múzeumba 
kerültek. 1924-ben Bécsben, 1925. Budapesten 
mutatta be ily műveit gyűjteményes kiállításban. 

*7. F. Valér, festő és grafikus, F. Károly 
fia, szül. Körmöcbányán 1885. Tanulmányait 
atyja műtermében, Nagybányán kezdte, München
ben, Parisban, Olaszországban, Berlinben foly
tatta s 1907 óta állit ki tájképeket, arcképeket. 
1910-ben megkapta a gróf Andrássy Dénes tanul
mányi díjat, Erdőben c. képét megvette a székes
főváros. F. behatóan foglalkozik a rézkarccal is, ily 
munkái a Szépművészeti Múzeumba is kerültek. 

Ferend (Ferendia), Temes vm. (Tr. E.) 
Ferentino, város Olaszország Róma tartomá

nyában, mint község, (1924) 16,475 lak. 
Feresd (Feresti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
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Fergana, volt orosz tartomány Turkesztánban, 
most az Özbók orosz tanácsköztársaság egyik 
kerülete s annak városa, (1925) 14,909 lak. 

Fericse (Ferice), Bihar, vm. (Tr. R.) 
Ferid pasa, volt török nagyvezér, megh. Kon

stantinápolyban 1914 dec. 9. 
Fermanagh, grófság Észak-Írországban, 1691 

km2, (192D 61,836 lak. 
Fermo, város Ascoli Piceno olasz tart.-ban, 

mint község (1924) 23,020 lak. 
Fernando Póo, spanyol-guineai kerület, ter. 

2100 km2, 20,650 lak. Fővárosa Santa Isabel, 
8340 lak. 

Ferrara, 1. tartomány Olaszországban, ter. 
2640 km2, (1921) 345,523 lak. — 2. F., a tarto
mány fővárosa, (1921) 37,706, mint község 107,618 
lakossal. 

Ferrari, Gaudenzio, olasz festő Pietá c. képe 
1924. a Crespi-galériából vásárlás útján a buda
pesti Szépművészeti Múzeumba került. 

Ferrero, Guglielmo, olasz történetíró, újabban 
a firenzei egyetem tanára. Újabb müvei: Eoma 
nella cultura moderné (1910); Fra i due mondi 
(1913); Da Fiume a Roma (1923, angolul 1924). 
Magyarul megjelent: A Caesarok hitvesei (ford. 
Sebestyén Károlyné, 1913); Róma nagysága és 
hanyatlása (6 köt.: I. A világhódító Róma, ford. 
Lakatos László; II. Július Caesar; III. A római 
köztársaság elbukása; IV. Antonius és Cleopatra; 
V. Augustus köztársasága; VI. A római világbiro
dalom, a H-VI. köt. ford. Lendvai István, 1913-
1916,2. kiad. 1922); Az ókori civilizáció bukása 
(ford. Schmidt József 1924). 

Ferretti, Luigi, olasz költő, megh. Rómá
ban 1881. 

Ferrier, 1. Gábriel, francia festő, megh. Paris
ban 1914 jún. 6. 
*2. F., Paul, francia drámaíró és librettista, 

szül. Montpellierben 1843., megh. Nouan-le-Fuze-
lierben 1920 szept. 11. Főbb művei: Mousquetaire 
au couvent; Joséphine vendue par ses soeurs, 
Yvonic stb. 

Ferrol, El, város Coruna spanyol tart.-ban, 
(1980) 30,350 lak. 

Fertőhöz, kisk. Sopron vm., (1920) 591 lak. 
Fertöendréd, kisk. Sopron vm., (1920) 1190 lak. 
Fertőfehéregyháza (Timdolskirchen), Sopron 

vm. (Tr. A.) 
Fertőhomok, kisk. Sopron vm., (1920) 612 lak. 
Fertőmeggyes (Mürbisch), Sopron vm. (Tf. A.) 
Fertőrákos, nagyk. Sopron vm., (1920) 3025 lak. 
Fertősalmás (Fertes-almás), ügocsa vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Fertőszéleskút (Breitenbrunn), Sopron vm. 

(Tr. A.) 
Fertőszentmiklós, nagyk. Sopron vm., (1920) 

3226 lak. 
Fertőszéplak, kisk. Sopron vm., (1920) 1323 lak. 
Fertőszergény, kisk. Sopron vm.,'(i920) 576lak. 

*Fertsek Mza, iparművésznő, szül. Balassa
gyarmaton 1899. Tanítója a magyar csipkestilus 
megteremtője, Dékáni Árpád volt, ő maga is 
elsősorban magyar motivumú csipkéivel keltett 
feltűnést az Ipannüvészeti Társulat s az 1923. és 
1925-iki monzai nemzetközi iparművészeti kiál
lításon. 1926-ban gyűjteményes kiállításban mu

tatta be a Nemzeti Szalonban récéit, horgolt, vert 
csipkéit. 

*Fery Oszkár, altábornagy, szül. Rimaszécsen 
1860 jan. 10., megh. Budapesten 1919 júl. 21. 
Jogi tanulmányai végeztével a csendőrség köte
lékébe lépett, ahol különösen Ungvárt ós Kolozs
várt fejtett ki érdemes működést a magyar nem
zet érdekében. A háború alatt főleg Erdélyben 
szerzett különösebb érdemeket. A kommunizmus 
alatt a terroristák elfogták ós miután három 
napon át kínozták, Borhy Sándorral és Merikina 
János alezredessel együtt meggyilkolták. Holt
testét a Dunába dobták. A Mozdony-utcai (ma 
Fery Oszkár-utca) tanítóképzőintézeten, amely 
akkor a terroristák egyik kaszárnyája volt, már
ványtábla hirdeti emlékét. 

Ferzsó (Sverzov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Fesca, Max, német mezőgazdasági író, szül. 

Soldinban 1846 márc. 31., megh. Wiesbadenban 
1917 okt. 31. Tokióba hívták meg 1882. mező
gazdasági tanárnak, 1896. Berlinben lett a mező
gazdasági főiskola tanára, később'Hamburgban. 
Művei: Beitráge zur Kenntnis der japanischen 
Landwirtschaft (1890); Der Pflanzenbau in den 
Tropen und Subtropen 1904-1911, 3 köt.). 

•Fest Sándor, irodalomtörténész, szül. 1883. Az 
egyetem elvégzése után vidéken lett tanár, 1912. 
a budapesti gyakorló főgimnáziumhoz nevezték 
ki és az Eötvös-kollégium tanára volt. 1918-ban 
a budapesti egyetemen magántanárrá habilitál
ták a régi angol irodalom tárgykörből. 1922-ben 
Graz mellett internátust alapított. Értekezésein 
kívül művei: Angol irodalmi hatások hazánk
ban (1917); Angolok Magyarországon a reform
korszakban (1920). 

Fester, Richárd, német történetíró, újabb 
munkái: Die Genesis der Emser Depesche (1915); 
Der Machtwille (1918); Die Internationale 1914— 
1919 (1919). Kiadott egy okirattárt: Brief e, Akten-
stücke und Regesten zur Geschiehte der Hohen-
zollernschen Thronkandidatur in Spanien (1913, 
2 köt.); Die Internationale (1919). 

Festetics, 1. Mária grófnő, megh. Budapesten 
1923 ápr. 17. 

2. F. Pál gróf, megh. Budapesten 1924 máj. 7. 
A király 1913. magyar főkamarásmesterré ne
vezte ki. 

3. F. Sándor gróf, szül. Sopronban 1876 
szept. 27. 1918 dec. 29.—1919 jan. 19-ig hadügy
minisztere volt a magyar népköztársaságnak. 

4. F. Tasziló herceg, neje, szül. Dougjas Ha-
müton Mary lady, a Hamilton hercegi házból 
(szül. 1840), megh. Budapesten 1922 máj. 15. Keszt
helyen külön mauzóleumot építtetett számára. 

Fésűs György, jogi író, megh. 1914 dec. 7. 
*Feszl Frigyes, építész, szül. Pesten 1821.,megh. 

u. o. 1884. Rövid ideig Hild Józsefnél dolgozott 
Pesten, 1839. Münchenbe ment a Képzőmüv. 
Akadémiára, azután sokat utazott Német-, Fran
cia-, Olaszországban s 1845. hazatelepedve, részt
vett >a képviselőház tervpályázatán, amelynek 
első díját nyerte. A mű felépítését a közbejött 
szabadságharc zavarai akasztották meg. Ezzel 
megindult a magyar épitőművészetnek egyik leg
érdekesebb korszaka, a romantika, amely legjobb 
jellemzője az elnyomatás korszakának s melynek 
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főmestere F., jeles képviselői Máltás, Wieser, 
Pan stb. F. egyéb kivitelre került épületei: a 
Eákóczi-út 16. sz. a. Glósz-ház (1853), a Dunagőz
hajózási Társaság 1856-i raktárházai, főkép pedig 
a Nádor-u. és Széchenyi-u. sarkán álló, 1852. 
épült Oszvald-ház (ma Orsz. Közp. Hitelszövet
kezet), amely mintegy előfutárja főművének, a 
pesti Vigadónak (1862—65), amely nemcsak az 
egész európai romantika jelentős műve, hanem 
egyúttal határozott lépés a magyar etnikumnak 
az építészetben való érvényrejuttatására, amire 
utóbb még esak Lechner Ödön művei közt akad 
példa. E mestermüvet kortársai nem méltányol
ták, P. szinte teljesen visszavonult, de nagyszámú 
ránk maradt vázlata ós tanulmánya mutatja, hogy 
a Vigadóban felvetett probléma élete végéig 
foglalkoztatta. V. ö. Vámos P„ P. Frigyes és kora, 
Magyar Művészet, I. (1925). 

Feszty, 1. Árpád, festő, megh. Lovranában 
1914. jún. 1. 

*2. F. Árpád özvegye, Jókai Róza, író ós festő-
művésznő, szül. Budapesten 1861 febr. 19. Jókai 
taníttatta; a müncheni festőakadémiáról Jókainé 
halálakor tért vissza. Bkkor lemondott pályájáról 
és az özvegyen maradt Jókaival utazgatott Olasz
országban és Németországban. Majd férjhez ment 
Feszty Árpád festőművészhez s újra vissza
tért a festői pályára; kivált arcképeket fest. 
Kiállított Münchenben, Budapesten a Műcsarnok
ban, Szegeden, Komáromban és még számos he
lyen. Újabban két könyvben megírta emlékezéseit 
azokról az időkről, amikor apja házánál meg
fordult az ország szellemi életének színe-java. 
Emlékiratai becses adalékok a kor irodalmi és 
szellemi életéhez, de meghatóak is közvetlen és 
egyszerű hangjukkal. Munkái: Akik elmentek... 
(1923); A tegnap (1924). 

*3. F. Mária (Mása), festő, P. Árpád leánya, 
szül. Budapesten 1894, u. o. főkép anyja, P.-né 
Jókai Róza útmutatása mellett tanult festeni s 
friss lírai, szenzitív arcképeivel (önarcképek, 
anyja arcképe) és aktokkal keltett feltűnést. 1924. 
gyűjteményes kiállításon mutatta be müveit. 
1926. az állam megbízásából megfestette a Nem
zeti Színház számára Herczeg Ferenc arcképét. 

*Feuchtwanger, 1. Leo, német író, szül. Mün
chenben 1884 júl. 7. Drámái: Warren Hastings 
(1916); Jud Süss (1917); König und Tánzerin 
(1917); Die Kriegsgefangenen (1918); Der Ame-
rikaner (vígj., 1920); Der hollandische Kaufmann 
(1921) stb. Regényei: Die hassliche Herzogin 
(1923); Jud Süss (1924). Több régi drámát dolgo
zott át modern színpadra: Vasantasena (1915); 
Aischylos Perzsákja (1915); Aristophanes Békéje 
(1916); Marlow II. Eduardja(Bert Brechttel, 1924). 

*2. F., Ludwig, német nemzetgazdaságtáni író, 
szül. Münchenben 1885 nov. 28. A Duncker und 
Humblot könyvkiadó cég vezetője u. o. Művei: 
Die Juden und das Wirtschaftsleben (1911); Die 
ethischen Grundlagen der Nationalökonomie 
(1912); Die Bezahlung des wissenschaftlichen 
Schriftstellers (1923). 
*Fetn, Anasztáz, román botanikus, szül. Musata 

községben (Moldva) 1816. jan. 2., megh. Jassiban 
1886 márc. 3. Orvosi tanulmányait a párisi egye
temen végezte, hazatérve a jassii egyetem bota

nika tanára lett s mint ilyen, megalapítója az 
ottani botanikus kertnek. 

Feydeau, Georges, francia bohózatíró, megh. 
Rueilhen 1921 jún. 6. Mit járkálsz meztelenül c. 
vígjátékát 1914. mutatta be a Vigszinház. 

Feyér Gyula, gépészmérnök, miniszteri taná
csos (1. VII. köt.); a háború után a kereskedelmi 
minisztérium ipari műszaki osztályába rendelték 
be, hol 1918. miniszteri osztálytanácsossá, 1922. 
miniszteri tanácsossá nevezték ki. 1921-ben az 
osztály vezetője lett. Energiagazdasági és villa
mosítási kérdésekkel foglalkozik. 1917 óta a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyének 
szerkesztője. Önállóan megjelent munkája: A 
takarékos liázitüzelésről (1924). 

Fez, Marokkó fővárosa, (1921) 70,540 lak. 
Fiacsiz (Fiacice), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Fiad, kisk. Somogy vm., (1920) 279 lak. 
Fias (Fiasice), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Fiatfalva (Füias), Udvarhely vm. (Tr- R.) 
Fiatizmus, 1. Inflacionisták. (X. köt.) 
Fichte, Johann Gottliéb, német filozófus ha

lála napja 1814 jan. 29., nem pedig jan. 27. 
Fick, August, német nyelvész, megh. Hildes-

heimben 1916 márc. 24. 
*Ficker, Heinrich von, német meteorológus, 

szül. Münchenben 1881 nov. 22. Egyetemi tanul
mányait Bécsben és Innsbruckban végezte. Egye
temi magántanár lett 1909. Innsbruckban, majd 
1911. Grazban rendkívüli ós 1919. rendes tanár a 
meteorológia és geofizika tárgyköréből. 1923-ban 
Berlinbe kapott meghívást a porosz meteorológiai 
intézet igazgatói állására és egyben az ottani 
egyetem meteorológiai tanszékére. A háború 
alatt orosz fogságba került (1915—18). Aerológiai 
tanulmányok céljából több ízben az Alpok fölött 
átrepült léggömbön. A bécsi Akadémia kiadásá
ban számos dolgozata jelent meg, ezek közül 
legfontosabbak fóntanulmányai és az ázsiai és 
ószakoroszországi hidegbetörések. 

Fidzsi-szigetek (Fiji Islands), brit gyarmat, 
Óceániában, összesen 250 szigetből áll, területe 
19,250 km2, lakossága (1921) 157,266, ebből ben-
szülött 84,475, hindu 60,634, fehér 3878, 2781 
felemás. Á gyarmaton van 480 km. kisvasút, 
94 távfró- és telefonállomás. Alkotmánya 1916-ból 
való; élén az angol királytól kinevezett kor
mányzó áll, aki vezeti a végrehajtó és törvény
hozó tanácsot. Főhelyei Suwa, Levuka és Lau-
toka kikötők. 

Fieber Henrik, művészeti író, megh. Buda
pesten 1920 január 10. Újabb művei: Modern 
művészet (1914); üveg festészet (1920). 
•Fiedler, 1. Konrád, művészetbölcselő és mecé

nás, szül. Öderanban 1841 szept. 23., megh. Mün
chenben 1895 jún. 3. Jogi tanulmányokat folyta
tott, majd Olaszországba utazott, ahol Böcklin-
nel, Peuerbachhal, Thomával, de különösen Hil-
debrandt Adolffal és Marées Hans-szal lépett 
szoros barátságra. Főművei: Der Ursprung der 
künstlerisehen Tatigkeit (1887); Hans von Marées 
(1889); Über die Kunsttheorie der Griechen und 
Römer (hagyatékában); Schriften über Kunst 
(kiad. H. Marbach 1896, újra 1913. és H. Konnerth, 
2 köt. 1913—14). V. ö. H. Konnerth, Die Kunst
theorie P.-s (1909). 
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2. F., Max, német zeneszerző, 1816. Essenben 
városi zeneigazgató lett. 
*Fielitz, Alexander von, német zeneszerző, 

szül. 1860 dec. 28. A chicagói szimfonikus zene
kar igazgatója volt 1906—8., később Berlinben 
konzervatóriumi igazgató. Irt operákat, kamara
műveket és dalokat. 

Fiesole, olasz város Firenze mellett, mint köz
ség !i92i) 10,130 lak. 

Fiié, grófság Skóciában, ter. 1306 km2, (1924) 
289,900 lak. 

Fiié, Alexander William Duff hercegnek 
(VII. köt.) Alexandra leánya (szül. 1891 máj. 17.) 
férjhez ment Arthur connaughti herceghez (szül. 
1883 jan. 13.). 

Fijjline Valdarno, város Firenze olasz tarto
mányban, mint község 12,235 lak. 

Figueras, város Gerona spanyol tart.-ban, 
(1920) 13,192 lak. 
*Figueroa Larrain, Emiliano, chilei állam

férfi, szül. Santiago de Chileben 1860. Közokta
tatásügyi miniszter volt 1907., majd madridi, 
utóbb buenos-airesi követ lett. 1925. Chilié elnö
kének választották. 
*Fijaa András, a legnagyobb horvát szinészek 

egyike, szül. 1851., megh. 1911. 1878 óta halá
láig, csekély megszakításokkal, állandóan a zág
rábi Nemzeti Színház tagja, Euziéka Máriának 
harminc éven át partnere volt. Shakespeare tra
gikus hőseinek alakításában tüntette ki magát 
legjobban. 1907—1909-ig a színház igazgatója 
is volt. 

Filakovo = Fülek. 
Filarszky Nándor, botanikus, 1917. a Magyar 

Tud. Akadémia levelező tagja, 1919. Magyar Nem
zeti Múzeumi igazgató lett. 1922-ben a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetemen nyilvános 
rendkívüli tanári címet nyert. Újabb művei: A 
tengerimoszatok szaporodásáról; A szeparációs 
sejtmagasztódás elmélete és szerepe a növények 
fejlődésében és rendszerezésében; A Gleichenia-
ceák családjába tartozó tropikus harasztfélék 
leveleiről; Kapéller Kristóf algagyüjtései a 
Quaniero-öbölben; A Branchipuson élő Chara-
ciumok; A Ohara crinita magyarországi elter
jedéséről. 

Filchner, Wilhelm, bajor utazó, résztvett a 
délisarktengeri expedíciókban és tengerkutatá-
eokban. Újabb művei: Zum sechsten Erdteil 
(1922); Storm über Asien (1924); Quer durch Ost-
Tibet (1924—25); Tschung-Kue ; Das Eeich der 
Mitte; Altchina vor dem Zusammenbruch (1925). 

Fileíalva (Filice), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Filek, Egid, osztrák író, szül. Bécsben 1874 

jan. 18. Főleg osztrák népéleti alakokat rajzol. 
Müvei: Mein Frühling (1900); Ein NaiT des Le-
bons (1910); Wachtmeister Pummer (1918); Wie 
Dieter die Heimat fand (1921); Die Jungfern 
von Paulowitz (1923). 
*Filipescu, Nikola, román politikus, szül. Bu-

karestban 1861., megh. u. 0.1916. Parisban tanult 
s 1885-tól kezdve konzervatív képviselő volt. 
1910-ben hadügyi, később földmívelósügyi mi
niszter lett s Take Jonescuval és Margilomannal 
egyesítette a konzervatív pártot, azonban a világ
háború kitörésekor különvált a németbarát Mar

iiéra! Nagy Lexikona XX. Icöt. 

gilomantól s nagyban előmozdította Románia 
belépését a háborúba. 
*Filipesti (Filipescii), román város a Buzau 

közelében, 1916 dec. 25—26. a rimnic-sarati 
harcok gyújtópontja volt. 

Filippi-szigetek, a keletindiai szigettenger 
legészakibb szigetcsoportja, 297,905 km2, (1919) 
10.956,730 lak. Az 1916 augusztus 29-iki alkot
mány értelmében a fő- é3 alkormányzót (aki egy
úttal közoktatásügyi államtitkár) az amerikai 
Egyesült-Államok elnöke nevezi ki, a többi öt 
államtitkár F.-beli. A népképviselet két általá
nosan és közvetlenül választott kamarából áll. 
A szenátusnak 22 hat évre, a képviselőháznak 
84 három évre választott tagja van. A főkor
mányzó még két szenátort és 9 képviselőt nevez 
ki. Az államtanács (CouncU of State) a képviselő
ház és a szenátus elnökéből és a 6 államtitkár
ból áll a főkormányzó elnöklete alatt. Közigaz
gatási beosztása: 37 tartomány és 2 ú. n. külön
leges tartomány az Executive Bureau alatt, to
vábbá 12 különleges tartomány a nem-keresztény 
törzsek hivatala (Bureau of Non-Christian Tribes) 
alatt. Fővárosa Manila, Luzon szigetén, (ms) 
283,613 lak. Egyéb nagyobb (40,000-en felüli 
lak.) városai: Albay (43,000); Cebu (46,000); La-
sang (46,000); Hoilo (48,000); Nuéva Cáceres 
(40,000). A főkormányzó Leonard Wood, alkor
mányzó E. A. Gilmore. 

Története. 1911 jan. 30. a Taal tűzhányó, 
amely másfél évszázadon át csöndes volt, kitört 
és óriási pusztítást vitt véghez. 1300 ember életét 
vesztette. A világháborúból a F.-beliek is ki
vették részüket, sokan jelentkeztek az amerikai 
hadseregbe ós egyéb módokon is igyekeztek az 
Egyesült-Államok segítségére lenni. A belső po
litika jelszava azonban az Egyesült-Államoktól 
való elszakadás vagy legalább is az autonómia 
kivívása volt. Harding elnök a F.-beliek 1916-iki 
deklarációjára avval felelt, hogy Wood táborno
kot, aki Taft ós Roosevelt alatt F. főkormány-
zója volt és Cameron Forbest küldte ki, akik azt 
jelentették, hogy a sziget lakói még nem érettek 
az önkormányzatra. Wood ismét főkormányzó 
lett, de a F.-beliek mozgalma evvel nem csönde
sedett el és 1923. komolyabb zavargásokra is 
vezetett. 

Filippoppoly (Flovdiv), 1. bolgár kerület, 
10,152 km2, (1920) 488,181 lak. — 2. F., A hason
nevű kerület székhelye, (1920) 63,415 lak. 

Filkeháza, kisk. Abaúj-Torna vm., (1930) 168 
lakossal. 

Fillér (Filiar), Gömór és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fillinger Ferenc (villinqeni és tvinterthurnij, 
orvos, a fővárosi fertőtlenítő intézet aligazgatója, 
megh. Budapesten 1923 jún. 7. 

Fillmore, John C, zenei író, megh. 1898 aug. 15. 
•Filmcenzura, 1. Mozgófényképügy szabályo

zása. (XX. köt.) 
•Filmdráma, mozgó fénykép útján megrögzített 

drámai cselekmény. 1896, a kinematográfia fel
találása óta rohamos gyorsasággal fejlődött és a 
fllmképek gyári előállítása ma az egész világ
nak, de különösen az északamerikai Egyesült-
Államoknak egyik legnagyobb iparága. A rö-

16 
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vidre fogott meseleírás (sujet, ill. synopsis) alap
ján elkészítik a jelenetezést(szeenáriiimot), amely 
a film meséjét nagyon rövid, néhány másodper
ces jelenetre, illetőleg jelenetek százaira bontja. 
Minden jelenet addig tart, ameddig a szintér, ill. 
a felvevőgép helyzete változatlan marad. Miután 
egy jeleneten beiül a szintér változatlansága a 
fontos, a filmjelenet leírása a szintér pontos meg
jelölésével kezdődik ós osak e megjelölés után 
következik a játék egészen rövid leírása. Elen
gedhetetlen minden jelenetnél a fotografikus tá
volság megjelölése, vagyis a felvevőgép távol
sága a szülésztől, ill. a szintértől. A távolságok 
a következők: premier plán (Grossaufnahme), 
amikor a fotografálás egészen közelről történik 
és az arc v. tárgyi motívum rendkívül meg
nagyítva kerül a képre; a second plán (Teilauf-
nahme), amelyben a fotografálás távolsága né
hány méter és ezáltal az emberi alak váll-, mell
vagy térdkópben kerül a filmkockára. A hárma 
dik fotografikus távolság a totál plán (Gesammt 
aufnahme), amelyben az egész szintér rákerül a 
képre és így tenne nincsen korlátozva sem az 
alakok száma, sem pedig azok szabad mozgása. A 
fotografikus távolságok megjelölésén kívül afllm-
szcenárium megjelöli a lencsét elzáró fónykör-
nek, a blendének nyitódását v. záródását, azon
kívül pedig két egymást követő képjelenetnek 
egymásbaolvadását, az ú. n. átkopirozódást v. 
pedig a jelenet végének elsötétülését. A felírá
sok a szcenáriumban egyszerűen a kópjelenetek 
közé vannak iktatva és együtt összeírva, mint 
«Titellist» külön mellékelve. Külön jelzésekkel 
szokás még ellátni a szabadban történő ú. n. külső 
felvételeket ós a műtermi felvételeket. A mű
terem vasvázas, üvegfalú és üvegtetejű épület, 
amelyben így a nappali világítással lehet kom
binálni a lámpavilágitást. A lámpák a tetőzetről 
csüngenek vagy pedig mozgatható állványokon 
vannak elhelyezve, rendkívül nagy gyertya-
fényű izzó, ív- és higanygőz-lámpák és ívlámpás 
reflektorok. A napfény és a villamos fény irányí
tására, tompítására v. visszaverésére szolgálnak 
az óriási méretű kék v. fehér függönyök, a star
tingek és a sztanióllal bevont v. fehérre meszelt 
fényverők. 

A műteremben épülnek a kulisszák, amelyek 
a színpadi díszletektől abban különböznek, hogy 
jóval tömöröbbek és a valóságot pontosabban 
utánozzák. Anyaguk erős gerenda v. léckeret, 
vékony enyves deszkával beborítva, a deszka 
papirmaché-róteggel bevonva. Uralkodó színük 
a lila és a zöld. A színészek maszkirozása erősen 
eltér a színházi arcfestéstől. Régebben az arcot 
fehérre, a szemek környékét feketével festették, 
később az arcot lilával, a szemek környékét vö
rössel és vöröses barnával, manapság az arcot 
sárgás barnával, a szemek környékét pedig piros
sal v. világoskékkel festik. 

Kellő játékpróba után kezdődnek a felvételek. 
A felvevőgép lényegében azonos a közönséges 
fényképező kamrákkal. Legfontosabb berende
zése, amely attól megkülönbözteti, a filmet ug
rásszerűen a lencse előtt elvonultató készülék, 
régi gépeknél a máltai keresztes berendezés, az 
új típusúaknál a kalapács, amely minden negye

dik perforációs lyukba belekap és egy-egy kép
kockával lejebb rántja a filmet. A film ugrása 
alatt a lencsét egy diafragma automatikusan el
zárja. A filmet továbbító szerkezetet a gép kül
sején elhelyezett fogantyú, a «kurbli» forgatása 
által hozzuk mozgásba. A gép külsején számláló 
szerkezet mutatja a lefutott méterek hosszát. 
A filmszalag 35 mm. szóles, ebből 24 mm. a kép
kocka szélessége, a többi a szegély, amelyen a 
perforációs nyílások vannak. A képkocka ma
gassága az elválasztandó vonallal együtt 19 
mm., tehát egy méterre 52 képkocka jut, miután 
pedig egy másodperc alatt kb. 16 felvételt készít 
a gép, könnyen kiszámítható, hogy egy méter 
film kb. 3 mp.-nyi játékot rögzít meg. A fllm 
negativjának és pozitivjának laboratóriumi ki
dolgozása nagyon hasonló a közönséges fény
képek kidolgozásához. A pozitivot azonban szá
rítás előtt anilinfestékkel átfestik, hogy a vilá
gos részeknek vetítés közben való kellemetlen 
villódzását tompítsák. A felírásokat is filmre 
fotografálják ós végül a megfelelő hosszúságra 
vágott képjelenetekkel együtt kész fllmdarabbá 
állítják ós ragasztják össze. 

A kész film 120 méteres tekercsekben, lapos bá
dog dobozokba zárva kerül forgalomba. A mozgó
képszínházakban vetítőgéppel megnagyítva ve
títik falra. A vetítőgépet szintén a továbbító 
szerkezet különbözteti meg a közönséges*vetítő
gépektől. A továbbító szerkezet lényege a máltai 
keresztes berendezés (1. Kinematográfia, XI. k.). 
A vetítés sebessége kb. másfélszerese a felvétel 
sebességének. A lencse nemcsak a képugrás alatt 
záródik el, hanem egy 2 v. 3 ágú forgó sector 
segítségével többször is, másodpercenkint kb. 
60-szor. Célja ennek a képvibrálás csökkentése. 
A vetítés manapság már ritkán történik vá
szonra ; ezt cínkfehórrel festett gipszfal v. pedig 
ezüstözött üveggyöngyökből szőtt függöny he
lyettesíti. A filmgyártás központjai: a kaliforniai 
filmvárosok (Hollywood, Los Angeles, Culver-
City, TJniversal-City), Németországban az Ufa 
(Berlin) és az Bmelka (München), Franciaország
ban a Pathé és a Gaumont. Magyarországon két 
gyár működik, mind a kettő Budapesten, a Star 
és a Corvin. L. még Fűmtrükkök. (XX. k.) 
•Filmtörvény, 1. Mozgófényképügy. (XX. köti 
Filmtrükkök, azok a technikai eljárások, ame

lyek vagy megkönnyítik bizonyos filmjelenetek 
felvételét, vagy pedig lehetővé teszik, különö
sen burleszk és fantasztikus filmekben a cso
dás vagy képtelen hatások létrejöttét. A F. a 
legkülönbözőbb fogásokkal jönnek létre. Kurbli 
trükkök: 1. Gyorsítás, amelyet a felvevő gép 
fogantyújának lassú tempójú forgatásával érnek 
el. 2. A lassítás, amely gyorsabb felvétel ered
ménye. 3. Megfordítás, amely ellenkező irányú 
kurblizás eredménye. Ezeken kívül egyéb faj
tájú trükkök: 4. A gépmozgatás, amellyel a szé
dült ember körül megforduló szobát, a hajónak 
v. vonatnak ringó mozgását imitálják. 5. Az 
összefotografálá? v. átkopirozás, amikor ugyan
arra a fllmszalagra úgy fotografálnak rá két 
különböző motívumot, hogy azok egy időben le
folyni látszanak. 6. A kulisszatrükkók, amelyek 
alkalmazásánál a kulisszának normálistól eltérő 
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helyzete könnyíti meg a felvételt. Pl. ha a ház
falon való felkúszást földre fektetett kulisszákon 
játsszák meg és felülről fotografálják. 7. A 
tükortrükkök, amelyeknél nem a színészt foto
grafálják közvetlenül, hanem annak távolabb 
felállított, tükörben látszó kicsinyített képét. 
8. Moielltrükkök, amikor a valóságot pontosan 
utánzó modellekkel helyettesítik. így vesznek 
fel pl. egy vízmedencében hajóégést. 9. Lencse
takarás, amelynél a lencsének egy részét elfedik 
és így a jelenetet csak a film egyik felére foto
grafálják. A felvétel után a megfelelő hosszú
ságú fllmszalagot visszacsavarják, a lencse má
sik felét takarják el és most a filmszalagnak az 
előbb meg nem világított részére új jelenetet 
fotografálnak. Lencsetakarás segítségével jön
nek létro a kettős szerepek, amelyeknél ugyanaz 
a szinész ugyanazon jelenetekben két alakDan is 
szerepelhet. 10. Megszakítás, amikor a felvételt 
rövid időre megszakítják, ezalatt eltávolítanak, 
belevisznek v. kicserélnek valamit, azután foly
tatják a felvételt. Ennek segítségével bármit a 
fllmjolenetbe lehet varázsolni v. abból eltün
tetni v. alakját megváltoztatni. XI. A retusálás, 
amelynek segítségével a filmszalagról bizonyos 
.részeket el lehet távolítani. 12. A belerajzolás, 
az előbbinek fordítottja. Teljesen rajzolással ké
szülnek az ú. n. rajzos trükkfilmek (Tinta Matyi). 
Néhány ezer rajz a mozgó figura más-más hely
zetét tüntetve fel, mindegyik 1—2 filmkockára 
fotografálva, majd vetítve, a mozgás illúzió
ját adja. 

Filóc (Filovci), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
*Filon, Pierre Marié Augustin, francia iroda

lomtörténetíró, F. Auguste fia, szül. Parisban 
1841., megh. Croydonban 1916 máj. 13. III. Na
póleon fiának, Lajos császári hercegnek nevelője 
volt. Műveiben főként a francia és angol iroda
lomtörténettel foglalkozott. Nevezetesebbek: His-
toire de la littérature anglaise; Merimée et ses 
amis; l'Impératrice Eugénie; Marié Stuart; 
l'Angleterre d'Edouard VII; Shakespeare amou-
reux (drámai költ.); Souvenirs et documents (1912). 

Fináczy Errnö (felsövisói), pedagógus, 1914. 
a M. Tud. Akadémia r. tagja lett, 1923. osztály
titkár, 1926. az igazgatótanács tagja. 1920. a 
budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló bi
zottság alelnöke, 1921. az orsz. tanítóképzőinté
zeti tanárvizsgálóbizottság elnöke lett. Újabb 
müvei: A középkori nevelés története (Buda
pest 1914, 2. kiad. 1926. Az 1920. évi akadémiai 
nagyjutalommal kitüntetett mű); A renaissance-
kori nevelés története (u. o. 1919); Világnézet 
és nevelés (tanulmányok, u. o. 1915). 

Finale nell'Eniilia, város Modena olasz tar
tományban, mint község (1921) 15,146 lak. 

Finali, Gaspare, olasz államférfiú, megh. 
Marradiban 1914. 

Finchley, angol város London rendőri körze
tében, (1921) 46,719 lak. 

Finck, Henry TJieophüus, amerikai zenészeti 
író, újabb müvei: Massenet and his operas (1910); 
B. Strauss (1917). 
*Finckh, Ludicig, német költő, szül. Reutlin-

g'enben 1876 mára 21. Orvos Gaienhofenban, a 
Boden tó partján. Verseket, elbeszéléseket,regé-

nyeket írt, amelyeket friss és eleven ábrázoló
képesség, mély kedély, humor és meleg hon
szeretet jellemeznek. Művei: Praue du (1900); 
Rosen (versek, 1906); Der Rosendoktor (regény, 
1906, 131. kiad. 1925); Biskra (1906); Rapunzel 
(elb., 1909, 49. kiad. 1923); Die Reise nach Trip-
strill (reg., 1911, 49. kiad. 1925); Der Boden-
seher (reg., 1914, 47. kiad. 1925); Seekönig und 
Graspfeifer (elb., 1916); Inselfrühling (elb., 27. 
kiad. 1823); Die Lerche (versek, 1918); Mutter 
Erde (versek, 1918); Hindurch mit Freudén (1919); 
Wiederaufbau (1919); Brückenbauer (1919); 
Sonne, Mond und Sterne (elb., 1920); Die Jakobs-
leiter (reg., 1920, 29. kiad. 1924); Ahnentüchlein 
(1921); Der Ahnengarten (1922); Der Vogel Rock 
(reg., 1923); Der Ahnenhorst (1923); Sudeten-
deutsche Streife (1924); Brúder Deutscher (1925). 

•Findeisen, Kürt Arnold, német író, szül. 
Zwickauban 1883 okt. 15. Verseket, novellákat 
és regényeket ír, amelyek közül legjelentősebb 
két részből álló Schumann-regénye: Davids-
bündler (Herzen und Masken, 1921, Der Weg in 
den Aschermittwoch, 1924). Egyéb munkái: Mut-
terland (versek, 1914); Heimwege (elb., 1918); 
Aus der Armutei (versek, 1919); Klaviergesehich-
ten (1920); Prof. Schumanns Kinderszenen, auf 
heimatlichen Grund gelegt (1920); Der Tod und 
das Tödlein (1921); Ahnenland (versek, 1921); 
Der Sohn der Walder (reg., 1922); Der Raub-
schütz (elb., 1924); Der kleine Kümmerlich (ver
sek és elb., 1924); Lockung des Lebens (1924); Es 
ist ein Mondes Schein (1925); Das Weihnachts-
buch (1925); Das deutsche Herz (1925). Több 
folyóirat kiadója Drezdában. 

Findel, Joseph Gábriel, német szabadkőmű
ves író, megh. Lipcsében 1905 nov. 23. 

Findlay, város Ohio északamerikai államban, 
(1920) 17,021 lak. 

F inger , August, német büntetőjogász, újabb 
munkája : Gutachten über Beibehaltung der To-
desstrafe (1920). 

F in i s t é re , francia département, ter. 7029 kma , 
(1921) 762,514 lak. 

F ink , 1. August, német festő, megh. München
ben 1916 jún. 25. 

*2. F-, Jbdok, osztrák politikus, szül. Andels-
buchban 1853 febr. 19. 1897. beválasztották a 
Reichsrathba, 1918. az ideiglenes osztrák nemzet
gyűlésnek volt tagja, 1919. alkancellár lett. 1925. 
az innsbrucki egyetem jog- és államtudományi 
ka ra tiszteletbeli doktorrá ava t t a . 

F i n k e , kisk. Borsod, Gömör ós Kishont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 728 lak. 

F inke , Heinrich, német történetíró újabb 
műve i : Die Frau im Mittelalter (1913); Dante 
(1922); kiadja az Acta Aragonensia-t (2 kö t , 
1908—23). 

Fia l í en sc l i a f t (1. VII. k.), ez a német diák
intézmény, miután 1918. a zárt diáktestületek
hez nem tartozó szabad diákokat egyetemi 
ügyekben egyesítették s azok beléphettek az , 
egyetemes diákegyesületekbe (Ásta), megszűnt. 
•Fiakenwárder, az alsó Élbe egyik szigete 

Hamburg közelében, É.-i részét 1919. bekebelezték 
Hamburg területébe, D.-i része külön porosa 
község, (1925) 4699 lak. 
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Finkey Ferenc, büntetőjogász, 1915. a kolozs
vári egyetemről a pozsonyira nevezték ki, ahol 
1917—1918. dékáni tisztséget viselt. 1916-ban 
udvari tanácsosi címet kapott. 1921-ben a szegedi 
egyetem büntetőperjogi tanszékének rendes ta
nára lett. Újabb müvei: A magyar büntetőper-
jog tankönyve (4 kiad., 1916); A hadigondozók 
teendői (1917); Die Aufgaben der Kriegsfürsorge 
(1917); Jog és igazság a háborúban (1917); A 
jogtanításmódszer énekreformja és a gyakorlati 
joganyaggyűjtemények (1917); Büntetés és ne
velés (1922); A magyar büntetőjog tankönyve 
(4 átdolg. kiad., 1922). 
*Finlay (ejtsd: finié), Bobért Bannatyne, viscount, 

angol jogtudós és politikus, szül. Edinburghban 
1842 júl. 11. Joggyakorlat után konzervatív pro
grammal az alsóházba választották, 1895. Salis-
bury lord kormányában solicitor-general lett. 
1900— 1906-ig koronaügyész volt. 1916-ban Lloyd 
George kabinetjében lordkancellár lett. 1918-ban 
nyugalomba vonult, 1919. viscounttá nevezték ki. 
Több egyetem tiszteletbeli doktornak választotta. 

Finmark (Finnmarkén), Norvégia egyik te
rülete, 48,151 km2, (1922) 45,525 lak. 

Finn nyelv és irodalom. A világháború, 
amelybe Finnország is belesodródott, a finn nem
zetre nézve új területi és erőbeli gyarapodással 
járt. Az önálló Finnország most egészen a maga 
életét éli, századok óta először. És mint az 
északi országok fejlett kultúrájának részese, első 
helyen a maga nemzeti nyelvének, irodalmának, 
tudományos és művészeti törekvéseinek az ed
diginél is behatóbb, céltudatosabb szolgálatára 
veti a fősúlyt. Ebből folyólag magának a nyelv
nek ügyét fokozott mértékben karolják föl. Jel
lemző példa erre a finn nagy szótár körül meg
indultnagyarányúmozgalom. A roppant területen 
szétoszlott, részben még orosz uralom alatt álló 
flnnségteljesn5relvhagyományánakösszegyüjtése 
végett részvénytársaságot alakítottak, amely biz
tosítja az évtizedekre terjedő munka sikerét 
anyagilag és szellemileg. Turküban tisztára finn 
nyelvű egyetemet alapítottak, főkép a társadalom 
áldozókószségével s Így a finn nyelvnek és iroda
lomnak a svéd-finn nyelvű helsingforsi egyete
men kívül immár megvan a maga legfőbb inté
zete, ahol egy sereg kitűnő tudós segíti az ország 
szellemi életének irányítását mindinkább a finn 
elem hatáskörébe vonni. E mellett folyton emel
kedik a nép legszélesebb köreiben is a F. iránt való 
érdeklődés, kivált a félszázra menő népfőiskolák 
révén, úgy hogy a tudományos és szépirodalmi 
müvek fogyasztása nagyban növekedik s ezzel 
karöltve jár a termelés. Finnország tehát az ifjú 
nemzetek erős életösztönével rohamosan gyara
pítja nemzeti kincseit. Az írók megtalálják 
olvasóközönségüket, a művészek vásárlóikat s 
állam és társadalom vetekedve sietnek pártfogá
sukkal a szellemi termelés fokozására. A diadal
mas szabadságharc, amely megteremtette Finn
ország függetlenségét s megduzzasztotta a nem
zeti önérzetet, az irodalomban Is élénken tükröző
dik. Most már nem egy elnyomott, hanem egy erő
teljes önálló nemzet szólal meg az írásművekben. 

Még a világháborút megelőző évtizedekre megy 
vissza, de a nagy fordulatra is kiterjed a két 

költő-testvér: Kasimir és Eino Leino működése. 
K. Leino (szül. 1866., megh. 1919.), a szabadság 
és igazság eszméinek ihletett lantosa, még meg
érte hazafias ábrándjainak teljesülését. Lantjá
nak az északi természet báját dicsőítő hangjai 
maradandó értékek a finn lírában. Az újabb rea
lisztikus iránynak egyik úttörője. Csinos elbe
széléseket és tartalmas essayket is írt. Eino Leino, 
a legtüzesebb és legtermékenyebb finn lírikus 
(szül. 1878.) költészetében a finn nyelv azelőtt 
sohasem látott szépségekkel tündököl. Válogatott 
költeményeivel (1906); Pyha kevát (A szent ta
vasz, 1901); Kangastuksia (Látomások, 1902) c. 
köteteivel és Helkavirsiá (Tavaszünnepi versek) 
c. balladasorozatával a finn Parnassuson eddigelé 
a legmagasabb polcra emelkedett. Újabb müvei: 
Talviyö (Téli éj, 1905); Hallá (Éji fagy, 1908); 
Táhtitarha (Csillagkert, 1912). Mint regényíró két 
sorozatban a régi és az újabb kor emberének 
rajzát adja, sokszor erősen szatirikus éllel. Jeles 
essay-író is. Mint műfordító szintén elsőrendű 
(Racine, Runeberg, Goethe, A. Francé, Dante stb.). 
Nyelvének tősgyökeres, a népiségből sarjadt szí
nes voltával hosszú időre a finn líra kitűnősége 
fog maradni 

Arvi Jarnefelt (szül. 1861.), saját lelki élmé
nyeit feltáró elbeszéléseivel Tolsztoj eszméinek 
apostolává szegődött. Emiatt hagyta el szépen 
induló jogi pályáját s kisgazda és író lett. Nagy 
regénye: Veljekset (A testvérek) minden emberi 
törekvésnek kockázatos voltát tükrözteti, csak a 
szenvedések iskolája visz el az igazi szeretethez. 
Heléna című regényében a társadalom megújho
dásának egyedüli módjául az egyéni élet alapos 
megváltoztatását jelöli meg. További műveivel, 
mint Elámán meri (Az élet tengere) című novella
gyűjteményével, Maaemon lapsia (Földanyánk 
gyermekei) c. kötetével Tolsztoj hü tanítványá
nak bizonyul. A tömegek nyomora hatja meg 
szivét és mozgatja tollát, amely mindig művészi, 
nagyobb műveiben és egymást érő kisebb írásai
ban egyaránt. A finn irodalomnak egyik, kül
földön is elismert büszkesége. 

Severi Nuormaa (szül. 1865.), a Runeberg-féle 
klasszikus iskola követője. Hazafias és bölcseimi 
költeményeket írt. Útirajzaiban a finn-magyar 
testvériség zászlóvivője. 

Santeri Ingman-Ivalo (szül. 1866.), K. Leinóval 
együtt az újabb realizmus egyik úttörő képvi
selője Finnországban. Főleg történeti tárgyú el
beszéléseivel alapozta meg hírnevét. 

Larin Kyösti (szül. 1873.), mint lírikus és 
epikus, a természet mély átérzéséről és a finn 
néplélek alapos ismeretéről tanúskodó kisebb-
nagyobb elbeszélései, meséi, rajzai után ítélve a 
finn írói gárda egyik reménysége. 

Hilja Haahti, Ilmari Krohn jeles finn zeneírő 
neje (szül. 1874.). Mind verseiben, mind elbeszélő 
írásaiban főkép a vallásos érzések és vallástör
téneti események költője. Népszerű ifjúsági író. 

Ilmari Kianto (sz. 1874.), Arvi Jarnefelt mel
lett a tolsztoji humanizmus és zolai realizmus 
szószólója. Szent gyűlölet és Szent szeretet című 
regényeivel tör lándzsát ez eszmékért. Lírája 
főleg a hazafiság szolgálatában talál megkapó, 
hangokat. 
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Yrjö Weijola (szül. 1875.), mint egy bájos le
genda szerzője s társadalmi problemákfejtegetője 
tört magának utat. Joel Lehtonen (szül. 1881.), 
regény- és útirajzíró. Mint újságíró is működik. 
Eleinte szilaj, később lehiggadt kedélyű költő. 

Valamennyi újabb lírikus közül kiemelkedik 
VeikkoAntero Koskenniemi {szül. 1885.), jelenleg 
a turkui finn egyetem tanára. Verseiben a csen
des magábavonultság, a méla szemlélődés a finn 
lü'át új hangokkal gazdagította. Runoja (Költe
mények^, kötetét németre fordította Johan Jákob 
Meyer. Az 1918-iki szabadságharc köréből való 
rajzai s egy regénye (Brenner konzul elkésett 
nyara), valamint műbirálatai sokat igérő munkák. 

Még a régibb elbeszélők közé tartozik egy sereg 
nő, akiknek sorát Mikolánné, Maila Talvio (szül. 
1871.) nyitja meg. Modern szórakoztató regényei
vel, irodalomtörténeti tanulmányaival, fordítá
saival egyike a legolvasottabb írónőknek. Helmi 
Krohn, a finn irodalomtörténetben nagyszerű 
Július Krohn leánya, mint szerkesztő, regény- és 
novellaíró s mint essayista kiváló működést fejt 
ki. Nagyműveltségű, finom ízlésű írónő. Aino 
Kallas (szül. 1878.) szintén J. Krohn leánya s 
korábban atyjának álnevén (Suonio) irt dalokat és 
balladákat. Egyre mélyülő írásaiban megragadó 
érzelmi képeket fest. Kirsti (Krisztina) című re
gényével már teljesen kiforrott egyéniség. Észt
országba menvén férjhez, innen írja szebbnél
szebb elbeszéléseit, amelyek külföldön is figyelmet 
keltenek s új meg új fordítóra találnak. Nálunk 
ia járt s az észt nép hősiességét jellemző elbeszé
lésével, amelyet itt adott elő németül, nagy elis
merést aratott. Egy regénye, Rabé Katalin, a 
költőnő saját nemzetségének történetéből meríti 
tárgyát. Észt irodalomtörténeti rajzai hivatott
ságról tanúskodnak. Mint műfordító (többnyire 
észtből) szintén jeles. Maria Jotuni (szül. 1880.), 
Tarkiainen egyetemi tanár neje, lélektanilag és 
néptanulmányilag jól megalapozott elbeszélései, 
novellái ós regényei a mindennapi finn élet 
realisztikus rajzát nem mindennapi írói készség
gel nyújtják. Egypár nagyobb munkája németül 
is megjelent. 

Ujabb lírikusok: Onerva (szül. 1882.), Aami 
Eouta (szül. 1884.), Juho Siljo (szül. 1888.), Viljo 
Kojo (szül. 1891.) és mások. 

A színműirodalom eredeti termékekben nem 
sokat mutat föl. E téren Minna Canth, Arvi 
Jamefelt, Martti Vuori, Maria Jotuni, Teuvo 
Pakkala jeleskednek. Nagyban fordítják a kül
föld klasszikus és divatos színdarabjait. Általában 
a műfordítás igen jelentős eredményekkel dicse
kedhetik. Paavo Gajander teljes Shakespeareén 
kívül újabban Eino Leino, Niilo Vainio, Valter 
Juva, Joel Lehtinen, Maila Talvio, Aino Kallas, 
Anui Mannineji, Koskenniemi és mások nagyon 
jelentős munkát végeztek, többen mint magyar 
müvek átültetői (Vainio ós mások). Kimagaslik 
valamennyiök közül Ottó Manninen egyetemi 
tanár, P. Cajander méltó utóda. Tőle birjuk többi 
közt a teljes Homerost finnül, azután Petőfit két 
kötetben, továbbá a magyar népköltés remek 
gyűjteményét (a Heimokannel = Rokon lant so
rozatban). Műfordításai valódi mesterművek s a 
finn irodalmat nagy értékekkel gazdagítják. 

Finnország (1. VII. köt.). Az 1809 óta orosz 
uralom alatt álló P. 1917. nyerte vissza függet
lenségét. Uj alkotmánya 1919 júl. 17. lépett életbe. 
Eszerint P. független, alkotmányos köztársaság. 
Az állam feje az elnök, aki az általa kinevezett 
kormánnyal a végrehajtó hatalmat gyakorolja. 
A törvényhozó testület a képviselőház, mely 3 
évre választott 200 tagból áll. Választó minden 
24 évet betöltött finn állampolgár nemre való 
tekintetnélkül. Az elnököt anép választja (6 évre). 
Az elnök és a kormány a parlamentnek felelős. 

P. területe, a határkiigazításokat figyelembe 
véve, 388,451 km*, népessége (1923) 3.469,402. 
Közigazgatási szempontból 9 tartományra, 59 
járásra és 294 községi körzetre oszlik; ez utób
biakba a városok is beletartoznak. 

A tartományok a következők: 
Tartomány Terület Lakosság 

Dnslmaa (Xyland) ... ... _ 12,241 462,632 
Turku-Pori (Abo-BjCrneborg) 22,874 606,44i/ 
Anreonanniaa (Aland) 1,142 27,184 
Hame (Tavastehns) 20,988 371,842 
Viipnri (Viborg) 43,175 578,900 
Mikkeli (Sankt Micbel) 23,314 .207,587 
Kuopio _ 44,067 864,806 
Wasa 41,348 561.528 
Oulu (Dleaborg) 170,007 388,483 

Összesen 388,451 3.469,402 

Anyanyelvi megoszlás: finn 2.754,288, svéd 
340,9b3, a többi orosz, német és lapp (1600). 
Uralkodó vallás a lutheránus (98%). 

Közoktatás és közművelődés. Egyetem : Hel
sinki, jogakadémia Abo (svéd), technikai főiskola 
Helsinki, 2 keresk. főiskola, 218 szakiskola, 107 
gimnázium, 14 tanítóképző, 4158 népiskola. A 
népességből csupán 0'7% analfabéta. Közművelő
dési intézményei: az 1908. alapított finn akadémia, 
az 1831., illetve 1885. alapított finn és svéd iro
dalmi társaság, számos múzeum, könyvtár, szín
ház, társadalmi és közművelődési egyesület stb. 
1925-ben 469 újság jelent meg P.-ban. 

Igazságügy. A legfőbb bíróság Helsinkiben 
székel, alája tartozik az aboi, wasai és wiborgi 
fellebbviteli bíróság. A legalsó bírósági szervezetek 
a járásbíróságok (59) és a városokban a tanácsi 
bíróságok. 

Államháztartás (1925). Bevétel: 3112 milliárd 
márka, kiadás: 3278 milliárd márka volt. Állam
adósság: 1714 millió márka külső és 761 millió 
márka belső adósság. 

Véderöszervezet. Általános védőkötelezettség 
17—52 évig. Békelétszám 21,000 ember, önkéntes 
védősereg 100,000 ember; 3 hadosztályra oszlik 
(12 gyalogos, 3 lovas, 1 nehéz tüzérség, 1 tank 
ezredre, 3 vadászzászlóaljra és 3 repülőosztagra), 
Haditengerészete: 6 darab 350—500 tonnás ágyú
naszád, 4 ugyanolyan térfogatú őrhajó 2—2 kis 
kis kaliberű ágyúval és 3 tengeralattjáró. 

Címer: aranyszélű vörös mezőben hátulsó lá
bain álló s első lábában kardot tartó arany oroszlán, 
köröskörül 9 ezüst rózsa; országzászlószín: 
fehér, közepén kék kereszt. 

Gazdasági élet. P. népességének 65-1%-a ős
termelő, 14-8%-aiparos. A gazdálkodás leginkább 
erdőgazdaságra és állattenyésztésre szorítkozik. A 
6-1%-nyi mívelés alatt álló területen zab, rozs. 
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árpa, burgonya és len a f ötermés; 1924. évi termés 
2-3 millió q rozs, 4-8 millió q zab, 1'3 millió q 
árpa, 6-2 millió q burgonya. A 60°/?-ot kitevő er
dőségben jelentős az épület- és tüzifatermelós. 
Állatlétszám (1924) 400,000 ló, 0'8 millió szarvas
marha, 0-5 millió juh és 0"6 millió rénszarvas. 
A halászat is virágzó. Bányászati kincsei: vas 
és réz (Pitkáranta, Outukumpu) némi kevés arany 
(Lappföld) s csaknem mindenütt kő, gránit, diorit 
stb. Szép fejlődést ért el az aranymosás az Ivalo 
völgyében. Az iparban (1924-ben 3212 ipartelep) 
a fa- és cellulóze-ipar ós papírgyártás vezet (a 
finn kivitel 84%-at (1924) ezek tették), jelentős 
még a vas- és textilipar (Tammerfors). 

Külkereskedelem. Az utolsó 5 év forgalma 
millió finn márkában a következő volt: 

1921 1922 1923 1924 1925 
Bevitel: 3,585 3,970 4,600 4,715 5,512 
Kivitel: 3,389 4,468 4,392 4,971 5,670 

A bevitel főbb cikkei (1920) gabonafélék 964, 
gyarmatárúk 882, textilárúk 580, érc, fém 474, 
gépek 265 millió márka; a kivitelé: épület-, mü-
és tűzifa 3012, cellulózé ós papir 1537, állati ter
mékek és élelmiszerek 614, bőrök és prémek 149 
millió márka értékben. 

Hajóforgalom. Finn kikötőkbe érkezett (1925) 
7367 hajó 3443 ezer tonna árúval, eltávozott 7243 
hajó 8473 ezer tonna árúval. Vasutak hossza 
(1924 végén) 4583 km., ebből állami 4283 km. 
Postahivatal 2603, távíró 375, telefon 55 központ 
és 42 városi hálózat. Szikratávíró állomás 5. 

Története. F. az oroszoktól elvett parlamenti 
kormányát csak a forradalom után, 1917 márc-
ban nyerte vissza. Rövid nyugalom után, 1918. 
polgárháború tört ki, egyrészt a fehér finnek és 
a svéd lakosság, másrészt a szocialisták, a vörö
sök és az orosz lakosság között, mire a német
barát finn kormány márc. 7. Berlinben a néme
tekkel békére lépett és német csapatok küldését 
szorgalmazta. Ápr. 3. a németek partra is szállot
tak Aboban; vezérük, Goltz Rüdiger gróf 14. már 
Helsinkiben foglalt állást, az ápr. 28.—máj. 2. 
tavustehusi csatában pedig szétverte a vörös 
csapatokat. A finnek erre hálából Károly hes-
seni herceget P. királyává választották, mikor 
azonban a herceg a trónt elfoglalni készült, a né
met hatalom is összeomlott. Ezzel a hatalom a 
németbarát Svinhufvoá kezéből Mannerhjelm 
tábornok kezébe került, kinek a németek távo
zása után a finn hadsereg élén sikerült a rendet 
fenntartania. P. köztársasággá lett, melynek első 
elnökévé Stahlberg Koarla Inhót választották. Az 
új kormány 1920 okt. 14. Dorpatban Oroszország
gal békére lépett és azóta függetlenségét nem 
fenyegette nagyobb veszedelem. A Svédországgal 
vitás Aaland-szigeteket a Nemzetek Szövetsége 
1921 jún. 24. F.-nak Ítélte oda, Karéliára emelt 
igényeit azonban Oroszország nem engedte meg
valósítani és midőn Karélia hovatartozandóságá-
nak kérdését a Népszövetség elé terjesztették, 
Csicserin egyszerűen elfoglalta azt. 1924-ben P. 
szerződést kötött a három Skandináv-állammal. 
A belpolitikát a szocialisták és agráriusok fel
váltva irányítják. 1922-ben Cajander tanár volt 
miniszterelnök rövid ideig szocialista többséggel, 

de még u. a. óv nov. Kyösti Kaalio agrárius ke
rült kormányra. Ő alkotta meg a Lex Kaalio-t, 
mely a földnélküli parasztságon igyekezett segí
teni, azonkívül 25 kommunista képviselőt letar
tóztatott, ami miatt azonban új választásokat kel
lett kiírnia s megbukott. Utóda Cajander lett 
(1924 ápr.), jelentékeny szocialista többséggel, de 
már májusban Lauri Ingman tanár egyesült-párti 
kormányának adta át helyét. 1925 f ebr. Lauri Re-
landert választották meg köztársasági elnöknek 
az agráriusok és svédek koalíciójával. Ő maga 
mérsékelt irányú, de a kormányeinökséggel Tu-
lenheims agráriust bízta meg, de ezt már 1925 
dec.-ben újból Kaalis váltotta fel. Egy teljes évi 
kormányzat megérlelte a parasztpárt bukását s 
1926 nov. végén Váinö Tanner tiszta szocialista 
minisztériuma jutott kormányra. V. ö. Pinland. 
Handbook prepared under the direetion of the 
historical section ofthe Poreign Office (1920); 
Goltz, Meine Sendung in Finnland und Balti
kum (1920); Tiedermann, Trade a. industry of 
Finnland(1922); Stünzner, Finnland (1921); Hoek-
ker, Finnland (1924); Friedericlisen, Finnland 
(1924); Annuaire statistique de Finlande (1925). 

Finsbury, London egyik közigazgatási kerü
lete, (1921) 75,995 lak. 

Finsch, Ottó, német zoológus ós utazó, megh. 
Braunschweigban 1917 jan. 31. 

Finsterwalde, poroszországi város, (1925) 
13,369 lak. 

Finta (Fincice), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Finta, 1. Qerő, a székelyudvarhelyi ref. kollé

gium tanára, szül. Tordatúron (Tordaaranyos vm.) 
1889. Verseit az erdélyi szépirodalmi lapok közlik, 
melyeknek 1919 óta munkatársa. Költeményei 
jelentek meg a Farkas Gyula által szerkesztett 
Erdélyi költők című antológiában (Berlin 1924). 
Önállóan: A fák (Székelyudvarhely 1923). 
*2. F. Sándor, költő, regényíró, szül. Győrött 

1889 jan. 28. Művei gyakran jelennek meg a 
szépirodalmi lapokban. Müvei: Tavaszi könyv 
(versek); Robinson szigetén (versek); Az ember 
egyedül marad (elb.); Szenvedés (elb.); Rózsa-
vár (reg.); Harmatos rózsák; Vásárosok. V. ö. 
Radványi Sándor, F. Sándor (Visszhang, 1925-
1926 évf.). 

Fintaháza (Ginta), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Fintóág (Fintoag), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Fiók Károly, orientalista és műfordító, megh. 

Debrecenben 1915 máj. 20. 
•Fiola (gör. phialve), kémikusok által használt 
körtealakú, hosszú nyakú üvegedény. 

Fiore, Pasquale, olasz nemzetközi jogász, 
megh. Nápolyban 1914. 

Firenze, 1. olasz tartomány, 4843 km2, (1921) 
1.029,000 lak. — 2. F., város, a tartomány fő
városa, (1921) 207,584 lak., mint község 253,565 
lakossal. 

Firenzuola, város Firenze olasz tartomány
ban, mint község (1921) 12,848 lakossal. 

Firminy, város Franciaország Loire départe-
mentjában, (1921) 20,194 lak. 

Firozpur (ang. Ferozepore), brit-indiai város 
Pandzsab tartományban, (1921) 64,351 lak. 

Firtosmartonos (Firímu§), Udvarhely vm. 
(Tr. R.) 
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Firtosváralja (Firtuseni), Udvarhely vm. 

(Tr. E.) 
*Fischel, Alfréd von, osztrák politikus és jog-

történetíró, szül. Jungbunzlauban 1853 nov. 30. 
Müvei: Das österreichische Sprachenrecht (1901); 
Materialien zur Sprachenfrage in Österreich 
(1902); Die Protokolle der Verfassungsausschusse 
des 1848. Roichstags (1912); Der Panslawismus 
bis zum Weltkrieg (1919). 
•Fischer 1. Aladár, orvos, szül. Sümegen 1871 

júl. 26. A budapesti egyetemen orvosi oklevelet 
nyert, majd az egyetemi II. sebészeti klinikán és 
a Rókus-kórház sebészeti osztályán működött. 
1911-ben a Bródy-kórház sebész főorvosa lett. 
1916-ban magántanárrá habilitálták. Kb. 90 
munkája jelent meg hazai és külföldi szakfolyó
iratokban, köztük nagyobb monográfia az oeso-
phagus sebészetéről (Magy. sebésztársaság mun
kálatai 1924). 
*2. F. Gyula, pesti főrabbi, szül. Sárkeresz

túron 1861 mára 15. Tanulmányait az Orsz. 
rabbiszemináriumban és a budapesti egyetemen 
végezte, ahol bölcsészetdoktori oklevelet nyert. 
Előbb Győrben, majd Prágában, végül Budapesten 
lett főrabbi, egyszersmind a rabbiszeminárium-
ban a vallásbölcselet és homiletika tanára s az 
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke. 1927 
jan. második helyen főrendiházi tagnak jelöl
ték. Számos megjelent magyar és német hitszó
noklatán kivül főbb munkái: Jehuda ibn Tibbon 
(1885); Gábriel Riesser (1907). Lefordította gö
rögből Philo Mózes életét (1924), melyhez kimerítő 
tanulmányt irt. 

Fischer, 1. J.íiicm,bibornok, kölni érsek, megh. 
Neuenahr-fürdőben 1912 júl. 29. 
*2. F., August, német orientalista, szül. Hallé

ban 1865 f ebr. 14. Lipcsében egyetemi tanár lett 
1900. Müvei: Biographien von Gewahrsmánnern 
des Ibn Ishaq (1890); Marokkanische Sprichwörter 
(1898); Zur Lautlehre des Marokkanisch-Ara-
biseben (1917); Das Liederbueh eines marok-
kanischen Sangers (1918); Anthologie aus der 
neuzeitlichen türkischen Literatur (1919); Die 
Vokalharmonie des Türkischen (1920). Lefordí
totta törökből Mehmed Emin verseit. 
*3. F., Eduárd, tábornok, szül. Karapcin-

ban, Bukovinában 1862. Mint katonatiszt az 
osztrák esendőrséghez lépett át, visszakerült 
Bukovinába, amelyről könyvet is írt. A világ
háború kitörésekor Bukovina csendőrségének 
parancsnoka volt, mint alezredes. Az orosz in
vázió után önkéntes csapatot szervezett és ezzel 
1914 okt. 20-án visszafoglalta Bukovinát. Ekkor 
ezredessé nevezték ki s tovább is erélyesen 
védelmezte Bukovina megmaradt részeit az 
oroszokkal szemben Pflanzer-Baltin hadseregé
nek kötelékében. Mint tábornokot az összeomlás 
ntán Csernovicban a románok elfogták és 
Jassziba vitték, ahol oly vádak alapján, hogy 
kegyetlenül bánt román parasztokkal, kemény 
fogságban tartották, míg Svájc közbevetésére 
1920 augusztusban megszabadult és Bécsbe ment. 

4. F, Emil, német kémikus, megh. Wannsee-
ben (Berlin) 1919 júl. 15. 
*5. F., Eugen, német antropológus, szül. Karls-

ruheban 1874 jún. 5. Tanár lett Preiburgban 1918. 

Szerkeszti 1917-től a Zeitschrift für Morpho'ogie 
und Anthropologie c. folyóiratot, önálló művei: 
Die Rehobother Bastards und Bastardierungs-
problem beim Menschen (1913); Menschliche Erb-
lichkeitslehre (1921). 

6. F., Franz, német karnagy, megh. München
ben 1918 jún. 8. 

*7. F., Ludwig, német filozófus, szül. Wies-
badenban 1867 ápr. 6. Munkái: Grundriss des 
Systems der Philosophie als Bestimmungslehre 
(1890); Wirklichkeit, Wahrheit u. Wissen^(1919). 

8. F, Ludwig Hans, osztrák festő, megh. 
Neuwaldeggben, Bécs mellett, 1915 ápr. 24. 

*9. F., Marthe Renate, német írónő, szül. 
Zielenzigben 1851 aug. 17., megh. Rudolstadtban 
1925 jún. 17. Főképen a türingiai népéletből vette 
tárgyait. Főbb művei: Die Aufriehtigen (1894); 
Das Pathenkind (1907); Die aus dem Drachen-
haus (1910); Die Blöttnertochter (1913); Herr und 
Frau von Bosien (1919); Wir ziehen unsere 
Lebensstrasse (1920); Die kleine Helma Haber-
mann (1922). 

*10. F., Max, német író, szül. Boroszlóban 1893 
máj. 11. Irt költeményeket, elbeszéléseket, val
lásos szinezetű utópista regényeket. Főbb müvei: 
Medárd ruft in die Welt (költ., 1917); Der Antí-
christ (reg., 1918); Der König vonBaranasi (1921); 
tanulmányokat írt Kleistről (1915); Heinéről 
(1916); Strindbergről (1920). 
*11. F., Otokar, cseh irodalomtörténetíró, szül. 

Kolinban 1883 máj. 20. Előbb a prágai cseh nem
zeti színház dramaturgja volt, azután a cseh 
egyetemen a német irodalomtörténet tanára lett. 
írt cseh költeményeket és különösen drámákat: 
A Píemiszlidák (1918); Herakles (1920); A rab
szolgák (1925); monográfiákat Kleistről, Heiné
ről ; fordította Kleist, Goethe, Shakespeare több 
művét. Német nyelven is írt több tanulmányt. 

*12. F., Wilhelm, magyar születésű német író, 
szül. Csáktornyán 1846 ápr. 13. írt lirai költemé
nyeket, regényeket, amelyeket mélységes kedély 
és a szimbolizmusra való hajlandóság jellemez
nek. Legértékesebb munkája a Grazer Novellen c. 
(1898), amelyben legközvetlenebbül jutnak kife
jezésre írói értékei. Egyéb munkái: Atlantis 
(eposz, 1880); Sommernachtserzahlung (1882); 
Anakreon (1883); Lieder und Románén (1884); 
Unter altem Himmel (nov., 1891); Der Mediceer 
(nov., 1894); Die Freudé am Licht (reg., 1902); 
Poetenphilosophie (1904); Hans Heinzlin (nov., 
1905); Königin Hekabe (trag., 1905); Lebensmor-
gen (elb. 1906); Sonne und Wolke (aforizmák, 
1907); Sonnenopfer (reg., 1908); Der Kaiser von 
Byzanz (románc, 1909); Fr. Nietzsches Bild(1910); 
Der Traum von Golde (reg., 1911); Aus der Tiefe 
(elb., 1912); Alltagszauber (1913); Die Fahrt der 
Liebesgöttin (regény, 1914); Kriegsbuch (1915); 
Wagemut (elb., 1917); Das Geheimnis des Weltalls 
(elb., 1924); Tragik des Glücks (1922); Der Stern 
der Liebe (elb., 1924); Das Burgkleinod (elb., 1924). 

Fischer-Colbrie Ágost, kassai püspök, megh. 
Kassán 1925. máj. 17. 

•Fisohhof, Bobért, osztrákzongoraművész, szül. 
Bécsben 1856 okt. 31., megh. n. o. 1918 ápr. 2. Sok 
évig a bécsi konzervatórium tanára volt. Der 
Bergkönigc. operáját 1906. mutatták be Grazban. 
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Fisher, i. Andrew, ausztráliai államférfiú, 
1914—1915. ismét miniszterelnök volt, 1916— 
1921-ig pedig Angolország főbiztosa Ausztrália 
számára. 

*2. F., Herbert Albert Laurens, angol történész 
és politikus, szül. Londonban 1865 márc. 21. 
Winchesterben, Oxfordban, Parisban és Göt-
tingenben tanult. 1899-ben oxfordi tanár lett, 
1912. a Sheffleld-egyetemalkancellárja, 1916-ban 
Lloyd George kormányában közoktatásügyi mi
niszter volt, 1918. az alsóházban az angol egye
temek képviselője (liberális) lett. A Népszövetség
ben Nagybritannia megbízottja. Müvei: The mé
diáéval Empire (1898): Studies in Napóleonié 
statesmanship (1903); A political history of Bng-
land: Henry VIII. (1906); Bonapartism (1908); 
Life of P. W. Maitland (1910); The republican 
tradition in Europe (1911); Political unions(t911); 
Napóleon Bonaparte (1913); Studies in history 
and politics (1920); The common weal (1924). 

*3. F., Irving, amerikai nemzetgazdász, szül. 
Sangetiesben (New York állam) 1867 febr. 27. 
Egyet, tanár Newhavenben. Egyike az elismert 
legkiválóbb pénzügyi tekintélyeknek; a dollár 
stabilizálása körül is igen nagy érdemei vannak. 
Főbb müvei: Mathematical investigations in the 
theory of value and prices (1892); A brief intro-
dnction to the inflnitesimal calculus (1897); The 
nature of capital and income (1906); National 
vitality (1910); The purchasing power of mo-
ney(1911); Blementary principles of economics 
(1912); Stabilizing the dollár in purchasing po
wer (1919). 

4. F., John, lord, brit tengernagy, megh. Lon
donban 1920 júl. 10. 1914 okt. 29. ismét az ad
miralitás első lordja lett. Az ő sztratégiájának 
tulajdonítják többek között Sturdee admirálisnak 
Spee admirális fölött aratott falklandi győzelmét, 
a baltitengeri hadműveleteket stb. Nagy szak
értelme, páratlan szigorúsága, nyers kíméletlen
sége sok irigyet és ellenséget szerzett, Churchillel 
is összekülönbözött és 1915 máj. ismét nyugdíjaz
ták. F. a kióheztetési politika hive volt ós a győ
zelem érdekében minden eszközt megengedhető
nek tartott. 1919-ben két könyvet írt: Memories 
és Eecords c. alatt. 

Fitohbnrg, város Massachusetts északameri
kai államban, (1920) 41,043 lak. 

•Fitos Vilmos, bölcseleti író, szül. Pécelen 1875 
jan. 21. Egyetemi tanulmányait a budapesti egye
tem filozófiai ós jogi karán, részben a berlini 
egyetemen végezte. 1904-ben a Nemzeti Múzeum 
szolgálatába állott, ahol a hirlaposztály vezetője 
lett. Több munkája jelent meg különböző folyó
iratokban. 

Fitting, Rermann Heinrich, német jogász, 
megh. Halléban 1918 dec. 3. 

Fittler Imre, kúriai tanácselnök, megh. Buda
pesten 1921 nov. 3. 

Fityeháza, kisk. Zala vm., (1920) 928 lak. 
Fitzgerald, Percy Hethrington, angol író, 

megh. Londonban 1925 dec. 
*Fitzmaurice-Kelly, James, angol irodalom-

örténész, szül. Glasgowban 1857 jún. 20., megh.' 
Seydenhambeu 1923 nov. 30. Londonban tanult, 
1920. Oxfordban, 1916. Londonban lett a spanyol 

nyelv és irodalom egyetemi tanára. A brit aka
démia rendes, a spanyol kir. akadémia levelező-
tagjául választotta. Nevezetesebb müvei: Cer
vantes (1892); Don Quixote(1898—99); History 
of spanish literaturo (1898): Cervantes in Eng-
land (1905); Cervantes and Shakespeare (1916); 
Pray Luis de León (1921). 

Fiume, szabad város és kerülete (1. VII. köt.) 
a magyar szent koronához csatolt külön test 
(separatum corpus) volt, most Venezia Giulia 
olasz compartimento egyik közigazgatási kerü
lete, melyet hivatalosan Carnaro-nsik neveznek, 
(1921) 87,157 lak. Fővárosa F., 47,000 lak. Tör
ténete. A világháború után az olasz és jugoszláv 
ellentétek középpontjává lett. Már 1915 ápr. 26. 
a londoni titkos szerződés, mely Olaszországnak 
a háborúba való belépése alkalmából, de ínég 
az előtt készült, F.-t Horvátországnak ítélte és 
Sonnino, aki nem kívánta az Osztrák-Magyar 
Monarchia teljes felbomlását, nem is kérte azt 
Olaszország részére, mert inkább magyar kéz
ben akarta látni. Először 1918 végén igényelte 
P.-t Bissolati, amikor lemondott megszállott 
területi miniszterségéről. Ekkor már horvát csa
patok foglalták el P.-t (1918 okt. 23.), de nem
sokára amerikai tengereszek váltották fel őket. 
Közben, okt. 29., az utolsó magyar kormányzó, 
Jekelfalussy Zoltán átadta P.-t a horvát nem
zeti tanácsnak, nov. 5. pedig az olasz flotta jelent 
meg a város előtt, jóllehet a párisi békekonfe
rencia és maga Wüson az olasz igények ellen 
foglalt állást, amiért az olasz delegátusok tün
tetőleg eltávoztak. Ekkor Tardieu tervei szerint 
szabadállamot akartak létesíteni, de az olasz 
nacionalisták nemnyugodtak bele és D'Annunzio 
(1. XX. köt.) 1919 szept. 12. légionáriusaival el
foglalta P.-t s kihirdette a Carta del Quarnerót, 
amely F.-nek Olaszországhoz való csatolását be
fejezett ténynek minősítette. Azonban éppen ez 
volt végzetes hatású a városra, mert a belgrádi 
kormány az addig már fejlődésnek indult keres
kedelmi összeköttetést beszüntette és a vasúti 
vonalat elzárta, miáltal a kikötő teljesen vissza
fejlődött s forgalom nélkül maradt. Az olasz-
jugoszláv ellenségeskedést, amely már fenyege
tővé vált, a Giolittiminiszterelnök vezetése alatti 
rapallói szerződés 1920 nov. 12. enyhítette. Esze
rint mindkét állam elismeri P.-t szabad állam
nak, de a hátvidóket a Szerb-Horvát-Szlovén 
államnak, a Baross-kikötőt pedig egy internacio
nális konzorciumnak ítélték. Ugyanekkor az 
Andrea Doria hadihajó bombázta a várost és 
D'Annunzio repülőgépen menekült el. Utóda a 
mérsékeltebb nacionalista Zanella, a régebbi 
magyar képviselő lett, aki a horvátokkal meg
értő viszonyt tartott fenn. Á fascista állam
csíny azonban őt is lemondásra kényszerítette 
1922., P.-t pedig hivatalosan Olaszországhoz csa
tolták és Giardino tábornokot nevezték ki kor
mányzónak. A további ellentéteket az 1924-iki 
firenzei szerződés simította el oly módon, hogy 
P.-t és a nagy kikötőt Olaszországnak, a Baross
kikötőt és a deltát pedig a Szerb-Horvát-Szlovén 
királyságnak itólte, egyszersmind az utóbbi sza
bad vasutat építhetett a kikötőhöz. Azonban a 
szerbek Spalatóba építették ki a vasutat, ami 



Fizika — 2é9 — Fizika 

nyilvánvalóan P. ellen irányult. A horvát-magyar 
hajósvállalat, az Adria (Jadranszka Plavidba) 
pedig a Baross-kikötőt használja s bojkottálja 
Zárát. V. ö. Senizza, Storia a diritti di P. ita-
liana (1919); Giannini, P. nel trattato del Trianon 
(1921); Benedetti, P., portó Baross e il retroterra 
(1922); u. a., La pace di P. (1926); Boulenger, 
Cliez G. d'Annunzio (1921); Susmel, La citt'a di 
passione P. negli anni 1914—20 (1921). 

Fizika (1. VII. köt.). Története az utolsó 2 év
tizedben- A P. óriási arányú fejlődése az utolsó 
2 évtized alatt a kvantumelmélet, a Butherford-
Bolir-féle atomelmélet ós a relativitáselmélet 
jegyében folyik. A Maxwell-féle elektromágneses 
elmélet folytatását képező elektronelmélet be
számolt az anyagok elektromos és termikus 
viselkedéséről, az optikai diszperzió és abszorpció 
jelenségeiről, a Zeeman-jelenségről stb. Az utóbbi 
két jelenségcsoport elmélete az ú. n. klasszikus 
fényforrásmodellhez fűződik. Az elektronelmélet 
ugyanis arra az eredményre jutott, hogy egy 
elektron akkor sugároz ki elektromágneses hul
lámot, mikor gyorsul. Hogy fényt, vagyis meg
felelő nagy frekvenciájú periodikus hullámot 
sugározzon ki, megfelelő nagy frekvenciával 
periodikusan kell az elektronnak gyorsulnia. 

• A klasszikus elektronelmélet ezért feltette, hogy 
az elektron a rugalmashoz hasonló, vagyis az 
elongációval arányos, quasielasztikus erővel egy 
egyensúlyi helyzethez van kötve. Az egyensúly 
megzavarása esetén ez az erő az elektron perio
dikus rezgéseire és így fény kisugárzására vezet. 
A klasszikus fényforrásmodell azonban nem tudta 
megmagyarázni a színképvonalsorozatok kelet
kezését, az anomális Zeeman-jelenséget, az 1913. 
felfedezett Stark-jelenséget stb. Más kísérleti 
kutatások alapján ezenközben egy új kép kezdett 
kialakulni az atom belső szerkezetéről: a Buther-
ford-Bohr-féle atommodell. Ennek alapján ki
elégítően meg lehet magyarázni a színképvonal
sorozatok és sorozati rendszerek keletkezését, a 
normális és anomális Zeeman-jelenséget, a Stark-
jelenséget, általában az optikai és Röntgen
spektrumok összes szerkezeti sajátságait, össz
hangban az illető atom kémiai viselkedésével. 
Ennek az atommodellnek, melynek a részletei
ben való kiépítésén különösen A. Sommerfeld és 
tanítványai fáradoztak, igen értékes kísérleti 
támaszai a J. Franck és Q. Hertz által kezde
ményezett és másók(Füchtbauer,Rau, Eldridge 
stb.) által folytatott azok a vizsgálatok, melyek
ben a vonalas színkép gerjesztése elektronütkö
zés révén történik. A Rutherford-Bohr-főle atom
modell egyrészt a Planck által teremtett kvantum
elméletre, másrészt az Einstein-féle fotoelektro-
mos alaptörvényre támaszkodik, mely Lénárd
nak a f otoelektromos jelenségek vizsgalata alkal
mával nyert eredményeit foglalja össze. Az új 
atommodell fejlődésére nagy hatással volt a vona
las Röntgenszínképek és azok szerkezetének meg
ismerése, mely M. von Lauenak a Röntgenfény 
elhajlására vonatkozó felfedezése (1911) után a 
két Bragg, Barkla, Moseley, Siegbahn és má
sok kutatásainak az eredménye. Az atommodellel 
kapcsolatban a periodikus rendszer elmélete is 
előrehaladt; megemlítendő itt a radioaktív el-

tolódási törvények felfedezése (1912),melyFajans 
és Soddy neveihez fűződik. Ugyanők vezették be 
az izotópok ék plejádok fogalmát. Nyomukban 
Aston 1920 rámutatott a nem egészszámú 
atomsúlyok keletkezésére a tömegspektrogram-
mokban szétválasztott izotópok alapján és végül 
Niéls Bohr újra megalapozta a periodikus rend
szert. 

A Röntgenspektroszkópiában (1. Röntgenspek
troszkópia, XX. k.) a kristályrácsokat használják 
fel a színkép előállítására. Ha ismert a kristályrács 
állandója, a színkép alapján kiszámítható a 
Röntgenvonalak hullámhosszúsága és megfor
dítva, ha ismert hullámhosszúságú Röntgen
fényt hajlítunk el a kristályráccsal, a színkép 
alapján kiszámíthatjuk a rács állandóit. Ily módon 
a Röntgenfény felhasználható kristályszerkezet-
analízisekre is. 

A kvantumelmélet (1. o., XX.k.) a fekete sugár
zás problémájából nőtt ki, de azután a fizika más 
ágaiban is, így az atomelméletben, a fajhő elmé
letében stb. jól bevált és egy ad hoc feltevésből 
egy termékeny princípiummá fejlődött. Igen egy
szerűen adódik pl. a Zeeman-jelenség kvantum
elmélete a Larmor-tétel alapján. A kvantum
elméleti atommodellben hiányzik egyelőre az 
elektronátmenetek statisztikája, ami az egyes 
színképvonalak intenzitását dönti el. Itt a Bohr
féle korrespondencia-élv hidat ver a klasszikus 
fényforrásmodellhez. A kiválasztási élv a kvan
tumelméleti atommodellben az elektronátmene
teket korlátozza, csak bizonyos átmeneteket 
enged meg, melyekhez meghatározott polározási 
állapotok tartoznak. 

Az atomok mágneses momentumát keringő 
elektronoknak tulajdonltjuk. Stern és Gerlach 
kísérletei (1921) megmutatták, hogy az atomok 
mágneses momentumának irányítása egy mág
neses térhez viszonyítva ugyancsak kvantumozva 
van. A sugárzásnak intranzigens kvantumelmé
leti felfogása mellett látszik tanúskodni az Ar-
thur Gompton által 1923. felfedezett Compton-
jelenség, mely arra mutat, hogy egy Röntgen
sugár energiája és impulzusa pontszerűen, illető
leg meghatározott irányban lokalizálva van. (Tű
sugárzás.) 

A fajhőre vonatkozólag a kvantumelmélet 
megmagyarázza azt a nevezetes tapasztalatot 
(Nernst), hogy igen alacsony hőmérsékleteken, 
az abszolút zéruspont közelében a fajhő maga is 
zérus lesz. 

A relativitáselmélet is tovább fejlődött az 
utolsó két évtizedben. A speciális relativitás
elméletnek az energia tehetetlenségére és a 
tömegnek a sebességtói való függésére vonatkozó 
fontos eredményeit Sommerfeld alkalmazta az 
atommag körül Kepler-ellipszisen keringő elek
tron mozgásának tárgyalásánál és így a nevezetes 
hidrogéndublettek és ionizált heliumdublettek 
magyarázatát adhatta. 1915-ben publikálta Ein
stein az általános relativitáselméletet, mely a 
gravitáció elméletét is tartalmazza. Az Einstein 
által bevezetett ekvivalencia-elv alapján meg
határozható volt a gravitációs tereknek behatása 
különböző optikai jelenségekre. A számítások 
alapján az adódott, hogy a fénysugárnak a Nap 
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oravitációs terében már észrevehető módon meg 
kell görbülni és hogy a Nap (abszorpciós) vona
las színképében jelentkező színképvonalaknak a 
Földi fényforrások ugyanazon színképvonalaihoz 
képest a színkép vörös vége felé kell eltolódniuk. 
(Einstein-féle vörös eltolás.) A fénysugárgörbü-
lés teljes napfogyatkozás alkalmával figyelhető 
meg, mikor is a sugarak görbülése következté
ben a napkorong közelében levő csillagok a Nap 
középpontjától távolabb látszanak. Ezen Einstein 
által megjósolt jelenség után az utóbbi évek tel
jes napfogyatkozásai alkalmával eredménnyel 
kutattak. Ugyancsak eredménnyel kecsegtetnek 
a vörös eltolásra irányuló eddigi amerikai ész
lelések is. Ennek észlelésére épült Potsdamban 
az Einstein-torony is, amelynek párját most 
Japán számára építi a jénai Zeiss-cég. 

Az Einstein-torony laboratóriumában igyekez
nek előállítani fényforrásokat, melyeknek nyo
más- és hőmérsékleti viszonyai megközelítik a 
Nap felületén világító gázok megfelelő viszonyait, 
hogy a Nap gravitációs teréből származó és a 
földi eredetű színképvonalakat egyébként azonos 
viszonyok mellett hasonlíthassák össze. Úgy 
ezeknél a vizsgálatoknál, mint az atom szerke
zetének, az atom energianivóinak kifürkészésére 
irányuló vizsgálatoknál színképvonalak helyének 
lehető pontos meghatározásáról van szó. Az erre 
szolgáló eljárások is nagymértékben tökélete
sedtek a mikrofotometerek (Hartmann) és a 
regisztráló mikrofotometerek (P- P. Koch és 
mások) szerkesztése következtében. 

•Fjeri, község Albánia déli részében, a tenger
part közelében. Az osztrák-magyar csapatok által 
kiépített hídfőt az olaszok 1918 júl. 12. elfoglal
ták, de csapataink aug. 23. ismét visszaszerezték, 
okt. 2. azonban kiürítették. 

Fjodoszíja (Feodoszia, Kefe), város, most 
Krim orosz tanácsköztársasághoz tartozik, (1920) 
34,543 lak. 

•Flach, Jacques Geoffroi, francia író, szül. 
Strassburgban .1846 febr. 16., megh. Parisban 
1914 dec 5. A Collége de Francé tanára volt. Több 
jogi munkán kívül főbb müvei: Considérations 
sur l'histoire politique de l'Irlande (1885); Les 
origines de l'ancienne Francé (1886—1917,4köt.); 
Madame Krudener et les origines de la Saint-
AUiance (1889); Mirabeau (1891); Pouchkine 
(1894). 

Flaischlen, Cá'sar,.német író, megh. Gundels-
heimben 1920 okt. 16. Összes költeményei Gesam-
melte Dichtungen c. 1921. jelentek meg. 

*Flake, Ottó, német író, szül. Metzben 1882 
okt. 29. Müvei: Schritt für Schritt (reg., 1912); 
Freitagskind (reg., 1913); Hornsking (reg., 1916); 
Das Logbuch (reg., 1917); Die Stadt des Hirns 
(reg., 1919., bevezetése az expresszionista regény 
érdekes elmélete); Nein und Ja (reg., 1920); Das 
Ende der Eevolution (1920); Pandámonium (böl
cseleti mű, 1921); Die moralische Idee (1921); 
KaÍ8erin Irene (dráma, 1921); Das kleine Logbuch 
(1921); Das neuantike Weltbild (1922); Die Si-
mona (reg. 1922); Euland (reg. 1922); Deutsche 
Beden (1922); Erzahlungen (1922); Die Unerkund-
barkeit der Welt (1923); Zum guten Europáer 
(1924); Der gute Weg (reg., 1924); Die zweite 

Jugend (elb., 1924); Dinge der Zeit (1924); Der 
Erkennende und sein Vorbehalt (1926). 

•Flamand mozgalom. Azok az engedmények, 
amelyeket a flamandok a belga törvényhozástól 
a flamand nyelvnek a törvénykezésben és köz
igazgatásban való használhatására kierőszakol
tak, hatástalanok maradtak, mert végrehajtásu
kat hivatalosan gátolták, mire 1912. a F. nagyobb 
arányokat öltött, amennyiben a flamand képvise
lők a közigazgatásnak nyelvhatárok szerint való 
kettéosztását kezdték követelni. A F. győzni lát
szott, amikor a világháború elején Németország 
megszállta Belgiumot.Anémetkormányzategyen-
jogusltotta a flamand nyelvet. Genthen felállítot
ták a flamand egyetemet; a flamand nép kép
viseletére Brüsszel székhellyel külön tanács ala
kult. De az 1918,-i fegyverszünet után a vissza
térő belga kormány mindez intézményeket, a 
flamand egyetemet is megszüntette, az aktivistá
kat pörbe fogta és fogságra Ítélte. A flamandok 
ezután két részre oszlottak: a belgákra, akik csak 
a nyelvi engedményekért küzdenek s a flamand 
nacionalistákra, akik vagy flamand-vallon állam
szövetség felállítását vagy a flamand lakosság 
önállósítását és szövetséges alapon Németalföld
del való egyesítését kívánják. 

Fiaméiig, Frangais, francia festő, megh. Pa
risban 1923 febr. 28. 

Flammarion, Gamille, francia csillagász, 
megh. Juvisyben, Paris mellett 1925 jún. 4. 

Flammermont, Jules, francia történetíró, 
megh. Lilieben 1899. 

Flandria, Európának az É.-i-tenger, a Schelde 
és Pas de Calais közt fekvő része, ma megoszlik 
Franciaország, Belgium és Hollandia között. F. 
belga provincia K.-i és Ny.-i részre oszlik. Előbbi 
ter. 3000 km*, (1925) 1.114,172, főleg fiám lak. Fő
városa Gént. Utóbbi ter. 3234 km2, (1925) 859,313 
főleg flám lak. Fővárosa Brügge. — F. a világ
háborúban hosszas, véres harcok és nagy csaták 
színhelye volt (1. Világháború, XIX. köt.). 

•Flaskamp, Christoph, német költő, szül. Wa-
rendorfban 1880 máj. 2. Mélyérzésü verseket ír 
erősen vallásos, katolikus szellemben. Müvei: 
Frommer Freudevoll (1904); Seele, die du un-
ergründlich (1909); Das Sommerbuch (1910); 
Die Geschichte der deutschen Lyrik(1910); Dich-
tercharakter (1910); Von der Freiheit der Kinder 
Gottes (1916); Die deutsche Romantik (1916); 
Weltkrieg und Weltreligion (1917); lm Jubel des 
geschlossenen Eings (1920). 

Flaubert, Gustave, francia regényíróról újab
ban megjelent tanulmányok: Wassermann, F. 
(1906); h.Bertrand, G. F. (1912); E. Seilliere, 
Le romantisme des réalistes: G. F. (2. kiad. 1914); 
E. L. Ferrére, L'esthétique de G. F. (1913); A. 
Thibaudél, G. F. (1922). Műveiből újabban meg
jelent magyarul: Heródiás. Wilde Saloméjának 
forrása (ford. Gábor Andor, 1908); Salambo (ford. 
Salgó Ernő, 1907); Irgalmas szent Julián legen
dája (ford. Aranyossy Pál, 1914); Szent Antal 
megkísértetése (ford. IjustigGéza, 1918); Novem
ber (ford. Bodő Pál, 1918); Egy fiatalember tör
ténete (ford. Lustig Géza, 1918); Bovaryné (ford. 
Ambrus Zoltán, 3. kiad. 1919); Heródiás (ford. 
Zolnai Béla, 1920); Bouvard és Pécuchet (ford. 
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Tóth Árpád, 1921); u. a. (ford. Benedek Marcell, 
1921); F. levelei (ford. és kiszemelte Komor Zol
tán, 1923); Szent Antal megkisértetése (ford. 
Kállay Miklós, 1923); Érzelmek iskolája (1925). 
•Fleboszklerózis (gör. phlebosklerosis), a vivő-

ereknek az osteriosklerosissal analóg megbete
gedése. 
•Fleoker, James Elroy, angol költő, szül. Le-

wishamben 1884 nov. 5., megh. Davosban 1915 
jan. 3. Oxfordban é3 Cambridgeben tanult, majd 
diplomáciaiszoIgálatbalépett.l910-benKonstanti-
nápolyba, 1911. Bejrutba küldték. Tüdőbajára 
azután Svájcban kellett enyhülést keresnie. Eleté
ben négy kis verskötete jelent meg, amelyek Col-
lected Poems cím alatt 1916. ismét megjelentek. 
Hagyatékában volt két dráma: Hassan és Don 
Jüan, egy kis szatíra: The la3t generation (1908) 
és egy regény: The king of Alsander (1914). 
*Fleet (ejtsd: fiít), John Faithful, angol indo-

lógus, szül. Chiswickben 1847., megh. Londonban 
1917 febr. 21. Számos pali és szanszkrit feliratot 
tett közzé az Epigraphia Indicában. Önállóan 
megjelent müvei: Pali, sanskrit and old-oanarese 
Inseriptions(1878); Inseriptions of theearly Gupta 
Kings and their successors (1888). 

Fleetwood on Wyre, város Angolországban 
Lancashireben, (1921) 19,448 lak. 
*Fleg, Edmond, francia-zsidó költő, szül. Svájc

ban 1874. Kiadott francia fordításban két zsidó 
antológiát. Verskötetei: Écouto Israel; Le mur 
des pleurs; Le psaumede la Térre Promise. 
Drámái közül Le juif du papé címűnek volt na
gyobb sikere. 
*Fleischer Antal, karnagy, szül. Szegeden 1891 

máj. 30. Zenei tanulmányait 1913. a zeneművé
szeti főiskolán Herzfeld ós Siklós tanároknál 
fejezte be, 1915 óta a m. kir. opera karmestere. 
Filharmonikus hangversenyeket külföldön is 
több ízben dirigált nagy sikerrel. 
*Fleischer, Viktor, német Író, szül. Komotau-

ban (Csehország) 1882 szept. 22. Egy frankfurti 
könyvkiadóvállalat igazgatója. Művei: Das Stein-
metzendorf (elbeszélés, 1905); Bauerngeschichten 
(1906); Die Handschrift des Bruders Engelbert 
(elbeszélés, 1908); LeutevomDorf (nov., 1909); 
Fürst Kari Enselius von Liehtenstein als Bau-
herr und Kunstsammler (1909); Wendelin und 
dasDorf (reg., 1911); Zehn Geschichten von Löff-
ler (elb., 1912); Der Wirt vom Berg (reg., 1914); 
lm Krug zum grünen Kranze (reg., 1915); Der 
Hímmel voller Wolken (novella, 1916); Kollege 
Eisenhart (vígj., 1916); Der Haupttreffer-Michl 
(res., 1917); Prau Monica und ihre Töchter (reg., 
1919); Der Sammler (elb., 1921); Absturz (elb., 
1925). Kiadta Winckelmann Geschichte der Kunst 
des Altertums (1912) c. művét, továbbá a klasszi
kus ókor állatmeséit, a Till Eulenspiegelt stb. 
*Fleischl Bobért, építész, szül. Budapesten 1864 

nov. 16., megh. u. o. 1926 febr. 24. A budapesti 
műegyetem elvégzése után Alpár, Czigler ésWe-
ber Antal irodájában képezte ki magát. 1891-ben 
önállósította magát s egyebek közt ő tervezte 
és építette Budapesten a posta- és távíró- kísér
leti állomást, az Unió biztosító r.-t. székházát, 
a petrozsényi kaszinót, számos családi és bér
házat. 

Fleischmann, Wilhelm, német gazdasági ve
gyész, megh. Göttingenben 1920 jan. 13. 

Flemming, Walter, német anatómus, megh. 
1905 aug. 4. 

Flensburg, kikötőváros Schleswigben, (1925) 
63,571 lak. Itt ment végbe 1920. a népszavazás 
a schleswigi kérdésben, hogy mely terület esa-
toltassék át Dániához, ezért 1920 jan 25-től jún. 
15-ig entente-csapatok tartották megszállva. 

Flers, város Franciaország Orne département-
jában, (1921) 12,812 lak. 

Flers (ejtsd: fier), Róbert, marquis de, francia 
drámaíró, 1914. Calmette halála után a Figaro 
egyik főszerkesztője lett, 1920. afrancia akadémia 
tagjának választották. Újabb drámái Caillavet-
vel: L'habit vert; l'Eventail; Primerose stb. 
Croisset-vel: Le retour; Vignes du Seigneur; 
Ciboulette; Románcé; Les nouveaux Messieurs 
stb. Magyarul előadták: A zöld frakk (1913); Pri
merose (1914); A legszebb kaland (1919); Hazatérés 
(1921); Az Úr szőlleje (1923); Új urak (1927). 

•Flesch, 1. Ármin, gyermekorvos, szül. Asza
lón 1878 máj. 17. A budapesti egyetemen 1913. 
magántanárrá habilitálták «a csecsemők betegsé
geinek kór- és gyógytanas tárgykörből. 1916-ban 
a budapesti áU. gyermekmenhely főorvosa lett. 
Főbb művei: Anámien im Kindesalter (Ergebn. 
f. inn. Med. und Kinderheilk., Berlin 1909); A 
gyermekorvoslás tankönyve (Budapest, 4. kiad. 
1925). Számos szakértekezése jelent meg hazai és 
külföldi szakfolyóiratokban. 

2. F. Károly, hegedűművész, 1908. Berlinben 
telepedett le, hol 1921 óta a Hochschule művész
képző tanfolyamát vezette. Becker Hugóval ós 
Friedberg Károlylyal trio-társaságot alapított. 
1924-ben Philadelphiában lett zenetanár. 
*Flettner, Anton, német fizikus és mérnök, szül. 

Eddersheimben 1885 nov. 1. Már régebben fog
lalkozott a Herz-féle hullámoknak alkalmazásá
val a távolra való kormányzásban; a világháború
ban a német repülőcsapatok tudományos osztá
lyának vezetője volt. Ó találta föl a rotorliajót. 

•Fleuriau (ejtsd: fiörió), Aimé, de, francia diplo
mata, szül. La Eochelleban 1870 jan. 24. Követ
ségi tanácsos volt 1899—1921. Londonban; a 
brüsszeli nemzetközi konferencián a francia kül
döttséget vezette, 1921—24. követ volt Peking
ben, ezután londoni nagykövet lett. 

•Fleuron (ejtsd: fiörón), Svend, dán író, szül. 
Catrinedalban (Möen) 1874 jan. 4. Állatelbeszélé
sekkel tűnt fel; megjelentek Kalv címen (1912-13); 
írt több regényt, amelyek közül néhányat németre 
is fordítottak; az Egerup grófja e. regényében 
állatregény alakjában az ember és természet küz
delmét tárgyalja. 

Fleury, 1. francia falu Verduntól DNy.-ra. 
1914 szept 6—12. a német 5. hadsereg támadta. 
—2.F., francia falu Verduntől ÉK.-re, az 1916-iki 
verduni csatában véres harcok színhelye volt. 

*Fleury (ejtsd: nön), Maurice de, gróf, F. Emilé 
Félix gróf (1. VII.köt.) fia,francia történetíró, szül. 
Parisban 1856 jún. 25., megh. Versaillesban 1921 
szept. 29. Müvei: Le palaisde Saint-Cloud (1902); 
Les Grandes Dames pendant la révolution et 
sous 1'empire (1900); La société du second empire 
(1911—14, í köt). 
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*Flex, Walter, német költő, szül. Bisenacliban 
1887 júl, 6., megh. a harcban Ösel szigetén 1917 
okt. 15. írt háborús verseket: Das Volk in Bisen 
(névtelenül, 1914); Sonne und Sehild (1915); Vom 
grossen Abendmahl (1916); Der Wanderer zwi-
schen beiden Welten (3. kiad. 1917); Leutnants-
dienst (1917); lm Felde zwisohen Naeht und 
Tag (1917). Egyéb művei: Demetrius (dráma, 
1910); Zwölf Bismarck (elb., 1913); Klaus von 
Bismarck(dráma, 1914); DierussiseheFrühjahrs-
oítensive 1916(1919); Wallensteins Antlitz (elb. 
1919). 

*Fligl József, író ós zongoraművész, szül. Buda
pesten 1868 inárc. 7. Zenei tanulmányokat a 
Nemzeti Zenedében, és külföldön folytatott, 
majd több külföldi városban hangversenyezett. 
Mint az államvasutak főhivatalnoka, több me
netrendi és díjszabási értekezleten és bizottság
ban vett részt. Különböző magyar és német nyelvű 
folyóiratokban jelentek meg elbeszélései, humo
reszkjei és zenetudományi cikkei. 

Plint, város Michigan északamerikai állam
ban, (1925) 130,316 lak. 

Flintshire, grófság Walesben, (1921) 106,466 
lakossal. 

Flitsch (szlovénül Bovec, olaszul Plezzo), köz
ség a régi Görz és Gradiska grófságban, 1919 
óta Olaszországhoz tartozik, (1921) 1345 lak. A 
világháborúban 1915. a F.-i medencét megszáll
ták az olaszok, de 1917 okt. 24. a 12. Isonzó-csa
tában Krauss osztrák-magyar hadcsoportja el
foglalta. 

*Flodin, Kari, finn zeneszerző, szül. Vázában 
1858 júl. 18. Előbb Helsinkiben volt zenetanár, 
1907. Buenos-Airesbe ment. irt kar- ós zenekari 
műveket, továbbá több munkát a ünn zenéről és 
zenészekről. 

Florence, két város Észak-Amerikában: 1. F., 
város Alahamában, (1920) 10,529 lak. — 2. F, 
város South Carolinában, (1920) 10,968 lak. 

Flores, Uruguay egyik départamentója, ter. 
4519 km2, (1924) 27,200 lak. 

Florianopolis, fővárosa Santa Catharina bra
zíliai államnak, (1920) 41,338 lak. 

Florida, 1. az északamerikai Egyesült-Álla
mok egyik állama, ter. 151,939 kni2, (1925) 1.263,549 
lak. 1922-ben volt 135 felsőbb és 2528 elemi isko
lája, 2 egyeteme, az egyik állami, a másik bap
tista. Vasútja 8500 km. 1926. ciklon dúlta, amely 
hatalmas károkat okozott és több virágzó várost 
elpusztított. — 2. F., Uruguay egyik départamen
tója, ter. 12,107 km2, (1924) 70,618 lak. Főhelye F., 
13,500 lak. 

Floridia, város Siracusa olasz tartományban, 
(1920) 12,223 lak. 

Florina, Monasztir török vilajethoz tartozó 
város, 1913. a török-görög békekötésben Görög
ország birtokába került, (1920) 12,513 lak. Fővá
rosa lett az azonos nevű görög nomosznak (kerü
letnek). A világháborúban 1916 aug. 17—19. a 
bolgár sereg csatát vívott itt a francia-angol 
sereggel és elfoglalta az Ostrovo-tó körül fekvő 
magaslatokat. 

*Flotow, Albrecht von, német csillagász, szül. 
Görlitzben 1873 szept. 25. A potsdami földtani 
intézetben 1922. osztályfőnök lett. Müvei: Binlei-

tung in die Astronomie (1911); Erweiterung des 
Raumbegriffes (1921). 

Flotta,osztrák-magyar, 1. Világháború(XIX. 
köt.). 

Flourens, Emilé, francia államférfiú, megh. 
Parisban 1920 jan. 5. 

Flügel, Ottó, német filozófus, megh. Dölauban 
(Halle mellett) 1914 júl. 9. 

Flügge, Kari, német orvos, megh. Berlinben 
1923 okt. 12. 

Flürscheim, Michael, német közgazdasági 
író, megh. Berlinben 1912 ápr. 26. 

Foá, Eduárd, francia Afrikautazó, megh. 
Villers-sur-Merben 1901 júliusban. 

Foca, boszniai város Szarajevó kerületben, kb. 
4400 lak. 1914 okt., 1915 nov. ós 1916 jan. nagy 
csaták szinhelye volt. Végül is a montenegróiak 
meghátráltak az osztrák-magyar csapatok elöl. 

*Foch, Ferdinánd, francia marsai, szül.Tarbes-
ban 1851 okt. 2. A politechnikum elvégzése után 
1873. a tüzérség szolgálatába lépett és 1885—87. 
a vezérkari akadémiára járt, amelynek később 
tanára, 1907. pedig igazgatója lett. Ugyanez év
ben dandárparancsnokká, 1911. hadosztály-, 1912. 
hadtestparancsnokká léptették elő. 1913-ban a 
nancyi 20. hadtest élére állították, amellyel 1914. 
a háborúba vonult. Néhány hét múlva az újonnan 
alakított 9. hadsereg parancsnokságával bízták 
meg, amellyel az első inaméi győzelmet vívta ki. 
Ezután, mint az északi hadcsoport parancsnoka, 
az yperni csatában sikerült stabilizálnia a meg
ingott flandriai frontot. 1915-ben két offenzívát 
vezetett az Artoisban, 1916. pedig résztvett a 
Somme-csatában. Miután Joffre főparancsnok 
utóda, Nivelle tábornagy offenzívája is balul ütött 
ki (1917 máj. 15), Pótain tábornagyot nevezték ki 
főparancsnokká és F.-t a hadsereg vezérkari főnö
kévé. Befolyása a szövetségközi tanácskozásokon 
egyre erősödött, úgy hogy 1918 inárc. 27., bár a 
németek offenzívája megtört az V. angol had
sereg ellenállásán és Haignek és Pétainnak sike
rült helyreállítaniuk a megbomlott frontot, F.-ot 
tették meg a Franciaországban harcoló szövet
séges seregek fővezéróvó. 1918 aug. 6. marsai 
lett. Megállította a németek újabb előretörését 
ós sikerült ellentámadásba fogott. A második 
marnei győzelem a franciák végleges diadalát 
jelentette. Szept. 26-tól kezdve a tengerparttól 
Verdunig egységes vezetés alatt álló egységes 
front kezdte felgöngyölíteni a németek harc-
vonalát. A háború után F.-ot hazája ós a szövet
ségesek a legmagasabb kitüntetésekkel halmoz
ták el. 1918-ban az Acadómie francaise tagja és 
az angol hadsereg tábornagya lett. Müvei: Des 
principes de la guerre (1903); De la conduite de la 
guerre (1915). V. ö.: Grasset, Le maréchal F. 
(1919); de Lacroix, F. (1921); Painlevé, Com-
ment j 'ai nőmmé F. (1923). 
*Fock Ede, mérnök, székesfővárosi tanácsnok, 

m. kir. kormányfőtanácsos, szül. Budapesten 
1862., megh. u. 0. 1925. Középiskoláit és a mű
egyetemet Budapesten végezte. Mérnöki okleve
lének megszerzése után a m. kir. államvasutak
nál teljesített rövid ideig szolgálatot, majd 1890. 
a székesfőváros szolgálatába lépett s az akkori 
mérnöki hivatal útépítési szakosztályában kezdve 
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meg pályafutását, a főváros legfontosabb útvo
nalainak kiépítésével nagyszabású tevékenységet 
fejtett ki. Neki köszönhető, hogy a főváros terü
letén a trachit-burkolat helyett a gránit- s főleg 
a bazaltburkolatra tértek át. Kezdeményezésére 
létesült a székesfővárosi anyagvizsgáló intézet 
is. 1911-ben tanácsnoknak választották meg s 
Bárczy István polgármester bizalmából a tanácsi 
II. (üt- és csatornaépítési) ügyosztály vezetését 
vette át, melyet haláláig vezetett. Az ő nevéhez 
fűződik a főváros bitumenező és kátrányozó te
lepének létesítése is. Hivatalból tagja volt a fő
városi Közmunkák Tanácsának és a lakásépítő 
bizottságnak is, melyekben tevékeny működést 
fejtett ki. 
*Fock, 1. Dirk, németaföldi államférfiú, szül. 

Haarlemban 1858 jan. 19. Gyarmatügyi mi
niszter volt 1905—8., azután szurinami kor
mányzó, 1917—18. a képviselőkamara elnöke; 
1921. a keletindiai németalföldi birtokok főkor-
mányzója lett s a gyarmat pénzügyeit rendezte. 
*2. F., Gorck (eredetileg Kinan Hans), német 

író, szül. Finkenwarderben 1890 aug. 22., megh. 
a skagerraki csatában 1916 máj. 31. Általában 
al-német nyelven írt elbeszélései és regényei 
kitűntek erős valószerűségükkel és humoros elő
adásukkal. Számos elbeszélő munkájából önállóan 
megjelentek: Seefahrt ist not (regény, 1913); 
Hainborger Janmooten (1914); Sterne überm 
Meer (1917, halála után); irt színmüveket is : 
Cilii Cohrs (1914); Doggerbank (megj. 1918). 

Focke, Wilhelm Olbers, német botanikus, 
megh. Brémában 1922 szept. 29. 

Focsani, város Moldvában (Románia), (1922) 
25,454 lak. A világháborúban P. környéke heves 
harcok színhelye volt. 1917 jan. 8. a szövetséges 
csapatok bevették. 

Fodor, 1. Ármin, jogász, 1910. ós 1912. a kor-
Mány megbízásából résztvett a váltó- és csekkjog 
ogységesítése tárgyában Hágában tartott nemzet
közi államértekezletekén. Az International Law 
Association 1912. válaszmányának tagjául vá
lasztotta és e nemzetközi egyesületnek ugyan
abban az évben Parisban tartott konferenciáján 
egyik alelnök volt. 1922 óta a Magyar Jogász
egylet egyik alelnöke. 1924-ben a kúriai tanács
elnöki elmet kapta. 
*2. F. Ferenc, gazdasági geográfus, szül.Tenkén 

(Bihar vm.) 1887 márc. 5. 1911—18-ig Karán
sebesen gimn. tanár volt, 1919—22. a külügy
minisztérium földrajzi szakreferense a béke
tárgyalások anyagának előkészítésére és feldol
gozására. 1920-ban a szegedi egyetem, 1923. a 
budapesti közgazdasági fakultás magántanárrá 
habilitálta. Főbb művei: A Délvidék és a Balkán 
közlekedési kapcsolataiTemesvár 1917); Magyar
ország gazdaságföldrajzi térképe (Budapest 
1920); Magyarország termésviszonyai (u. o. 
1921); Ostéuropaisches Jahrbuch (u. o. 1922, 
1923—24); Magyarország gazdasági földrajza 
(u. 0.1924); Alialános gazdasági földrajz (ú. o. 
1925); Magyar föld, magyar nép, magyar sors 
fn. 0. 1925). Szerkesztette a Magyar Béke
tárgyalások című mű térképmellékleteit (u. o. 
1920); továbbá a Földrajzi Közleményeket(1920-
1924.) 

*3. F. Gyula, író, szül. Budapesten 1890 aug. 20. 
Jogot végzett a budapesti egyetemen, 1921. az 
Új Idők helyettes szerkesztője lett. Több elbe
szélést írt, továbbá zenei cikkeket magyar lapokba 
és külföldi folyóiratokba. Fordított Romáin Rol-
land, Fr. Boutel, SophusMichaelis stb. müveiből. 
B Lexikonnak is munkatársa. 

*4. F. László, színműíró, szül. Budapesten 1898 
márc. 28. Középiskolai és egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, majd újságíró lett. Blső verse 
1915. jelent meg a Hét-ben. Innen kezdve szá
mos novellája jelent meg szépirodalmi folyó
iratokban és napilapokban. 1923-ban mutatta 
be a Magyar Színház első vígjátékát (Navarrai 
Margit), amely a következő évben Londonban 
és New Yorkban is szinre került. Regényeiben 
és színműveiben modern tárgyakat dolgoz föl, 
amelyekkel vonzani tudja a könnyű szórakozást 
kereső olvasókat. Sikereinek titka: ötletessége, 
de ötletei rendszerint erotikus vonatkozásúak. 
Munkái: Novemberi vándorok (novellák, 1916.); 
Óh Montgomery! ... szerelmem (regény, 1916); 
Fuvolás férfi (novellák, 1920); Angyalok utcája 
(regény, 1921); A zugligeti varázsló (regény, 
1924); Pesti éjszaka (regény, 1926). Színművei 
Navarrai Margit (vígjáték, Magyar Színház, 
1923); A jószívű asszony (vígjáték, u. o. 1924); 
A nagyságos asszonyt már láttam valahol (víg
játék, Belvárosi Színház, 1925); Dr. Szabó Juci 
(vígjáték, Magyar Színház, 1925); Szeretek egy 
színésznőt (vígj., u. o. 1926). 

Fodorház (Fodorhaz), Torontál vm. (Tr. R.y 
*Foerk F/rnö, építész, szül. Temesvárott 1868 

febr. 3. Bécsben végezte építészeti tanulmányait,, 
majd Steindl Imrének segédkezett az új ország
ház belső kiképzésénél és berendezésénél. Sándy 
Gyulával társulva építette a zágrábi postapalotát 
(1903), a Tüköry-kastélyt (1904), Petrovácz 
Gyulával pedig a tiszakálmánfalvi, gádori, fajszi, 
tompái, tavankuti stb. templomot s a kalocsai 
városházat. Önálló művei: a temesvári emlék-
templom (1912). püspöki palota és szeminárium, 
a szegedi fogadalmi templom (1913), a nagy
szombati gimnázium (1914). P. 1898 óta a felső 
ópítőipariskola tanára, tanítványaival együtt 
számos műemlékünkről készített részletes felvé
teleket (eddig 6 füzet) s archeológiai és műtör-
téneti cikkeket irt az Archeol. Értesítőbe, a 
Budapest Régiségei, M. Mérnök- és Épitész-Egylet 
Közlönye, Építő Ipar c. vállalatokba. 

Foerster, 1. Friedrich Wilhelm, német filo
zófus és pedagógus, a világháborúban pacifista 
elveket hirdetett, amelyek miatt súlyos konflik
tusai voltak. 1917-ben Svájcba költözött és 
mint német-demokrata éles tollharcot vívott a 
német háborús kormány ellen. A forradalom ki
törésekor Bisnerrel dolgozott együtt, aki Bajor
ország svájci követévé nevezte ki. Újabb müvei: 
Politische Bthik und politische Padagogik (1918, 
1920); Weltpolitik und Weltgewissen (1919); 
Mein Kampf gegen das militaristische und natio-
nalische Deutschland (1920); Angewandte poli
tische Bthik (1923); Jugendseele, Jngendbewe-
gung, Jugendziel (Í923). 

2. F., Wilhelm, német csülagász, megh. Bar-
nimban 1921 jan. 18. 
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*3. F, Wolfgang, német katonai Író, szül. 
Boroszlóban 1875 aug. 4. Müvei: Die Heeres-
führung des Prinzen Pr. Kari in 1870 (1900); 
Zur Vorgescliiclite des 16. Aug. 1870 (1905); 
Gráf Schlieffen und der Weltkrieg (3 köt., 1925) ; 
Der deutsche Zusammenbruch 1918 (1925). 

Foerster-Nietzsche, Elisábeth, német írónő, 
újabb munkái: Der junge Nietzsche (1912); 
Wagner und Nietzsche (1915); Der werdende 
Nietzsche (1924). 

•Fogadós felelőssége. Az 1924. XIII. t.-c. sza
bályozza a P.-t. Eszerint a fogadós felel azért a 
kárért, amelyet a megszálló vendég a fogadóba 
hozott dolgának elveszése, elpusztulása vagy 
megsérülése által szenved, kivéve, ha a kárt 
okozó körülmény sem neki, sem haza népének, 
sem személyzetének fel nem róható. B felelősség 
azonban rendszerint legfeljebb a vendég által 
fizetett napi szobabér százszorosáig terjed; csak 
a törvényben meghatározott egyes esetekben 
lehet ennél nagyobb. 

Fogaras vármegyét (1. VII. köt.) a trianoni 
békeszerződés Romániának Ítélte 
oda. 

Fogaras (Fagaras), r. t. város, 
Fogaras vármegye, (1920) 6852 lak. 
(Tr. R.) 

*Fogarasi Béla, filozófiai író, 
szül. 1891. Felsőkereskedelmi is 

Foglalkozási statisztika (1. VII. köt.). A mai 
Csonka-Magyarország népességének foglalkozási 
viszonyai némileg különböznek a régi Nagy-
Magyarország viszonyaitól. A mai területen 
ugyanis Budapest megnövekedett súlyánál fogva 
az iparforgalmi népességet kissé megduzzasztja. 
Csonka-Magyarország népessége — az eltartot
takat is számítva — az 1920. évi népszámlálás 
szerint így oszlik meg foglalkozások szerint: ős
termeléssel foglalkozik 4.449,105 ember (55'8°/0), 
bányászattal 117,344 (l-fi°/0), iparral 1.522,309 
(19-1%). a kereskedelem és hitel körében 407,020 
(5-l°/o), közlekedéssel 356,126 (4-4»/0), a közszol
gálat és szabadfoglalkozások körében 372,165 
(4-7°/o). » véderő körében 124,600 (l-6»/0), a kü
lönböző ágbeli napszámosok száma 97,469 (1 ̂ "/o), 
a nyugdíjasoké, tőkepénzeseké stb. 196,825 (2-4°/o), 
a házicselédeké 175,461 (2-2°/o), végül az egyéb 
és ismeretlen foglalkozásúaké 161,729 (2-0°/o)-
Összehasonlításul adjuk néhány állam lakossá
gának legújabb foglalkozási adatait a kereső né
pesség 0/o-ában: 
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kola i t a n á r VOlt. A k o m m u n i z m u s Magyarország 
alatt a közoktatásügyi népbiztos- N&StaiMiT1'' 
ságnál teljesített szolgálatot, mint Norvégia— '.'.'. 
a főiskolai ügyek vezetője. A dik- Svájc 
tatúra bukása után külföldre me- E ^ k ^ ^ 
nekült. Főbb müvei: Konzervatív s y e s 

és progresszív idealizmus (1918); Á tanácsköz
társaság (1919); Marx filozófiája. Több külföldi 
filozófiai munkát fordított. 

Fogas (Závodka Uzhorodská), üng vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

•Fogastyúkok (Odontophorinae, snat), lásd 
Tyúkok. (XVin. köt.) 

Fogazzaro, Antonio, olasz költő és író, művei
ből újabban magyar fordításban megjelentek: 
Leila (ford. Honti Rezső, 1923); Daniele Cortis 
(ford. Éber László, 1924). 

*Fogel József, történetíró, szül. Szatmáron 
1884. Tanulmányai végeztével könyvtári kuta
tásokat végzett Európa nagyobb könyvtárai
ban. Bécsben eddig ismeretlen Korvinákat fe
dezett föl. A Magyar Tud. Akadémia könyvtá
rosa volt. 1917-ben elnyerte a Gorove-dijat, 
1920. a budapesti egyetemen a magyar műve
lődéstörténet a XV. és XVI. sz.-ban című tárgy
körből magántanárrá habilitálták. 1926-ban a 
szegedi egyetemre az egyetemes történet rendes 
tanárává nevezték ki. Főbb önálló művei: Ve
lencei diplomaták Budán a XVI. század elején 
(1912);. II. Ulászló udvartartása (1913, aka
démiai pályadíjat nyert); II. Lajos udvartar
tása (1917). Az általa fölfedezett Korvinák le
írása a Magyar Bibliofil Szemle 1924-iki évfolya
mában jelent meg. 

Foggia, 1. tartomány Olaszországban, területe 
•6951 km5, (1924) 473,294 lak. — 2. F, a tarto
mány fővárosa, (1925) 86,295 lak. 
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•Fogolytábor, nagyobb számú fogoly elhelye
zésére szolgáló, katonai ellenőrzés alatt álló tá
bor. A világháború alatt minden hadviselő állam
ban nagy számban állítottak fel P.-t; a háború 
befejezésével és a hadifoglyok kölcsönös kicseré
lésével a P.-ok feloszlottak. Magyarországon is 
voltak F.-ok, különösen orosz hadifoglyokkal. 
Magyar P.-ok főleg Oroszországban voltak, ame
lyek lakóit a bolsevisták agitátorok útján igye
keztek eszméiknek megnyerni, hogy azután ál
taluk a kommunista tanokat Magyarországon 
terjesszék. Egyes magyar P.-ok különösen Szi
bériában községekké szerveződtek át és ma ia 
fennállanak. 

Fokföld (Gape Colony), a délafrikai szövetsé? 
egyik állama, brit gyarmat (1. VII. köt.), területe 
717,313 km', (1921) 2.782,719 lak., ebből 650,000 
fehér. 

*Fokin, Michail, volt cári balletmester, szül. 
Szent-Pétervárott 1880. Ő teremtette meg a mo
dern orosz balletet és megismertette azt Európá
val és Amerikával. Leghíresebb hallétjei: Kar
nevál; Kleopátra; Tűzmadár; Seherezáde; 
Izlamej; Tamara; Dzsinov cár hét leánya; Prélu-
des; József és Putifárné, stb. 

*Fokker, Anthony Hermán Gerard, holland 
léghajós, szül. Kediviben (Jáva-szigetén) 1890 
ápr. 6. 1912-ben Berlin mellett léghajógyárat 
alapított s a világháborúban ő látta el a német 
hadsereget repülőgépekkel, melyeket P.-biplán-
nak neveztek. A háború után Hollandiában, majd 
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1924. az északamerikai Egyesült-Államokban 
és Madridban alapított gyárakat. Újabban ke-
reskedolmi légi szállításra a F.-triplánokat ál
lítja elő. 

Fokozatos felelősség (1. VII. köt.), az új sajtó
törvény (1914. XIV. t.-e.) 33—37. §-ai szerint a 
következően alakul: A sajtó útján elkövetett 
bűncselekményért elsősorban a szerző felelős. 
Szerzőként kell büntetni azt is, aki a sajtótermé
ket büntetőtörvénybe ütköző tartalommal meg
rendelte, úgyszintén azt is, aki az ilyen tartalom 
megírására vagy egyéb megalkotására a szerzőt 
reábírta (33. §.). Ha a közleményt a szerző bele
egyezése nélkül tették közzé, szerzőnek a közlőt 
kell tekinteni, átvétel esetében pedig az átvevőt 
(37. §.). Második fokon felelős az időszaki lapok 
nyílttéri közleményeiért és hirdetéseiért, vala
mint az időszaki lapokon kívül, más sajtótermé
kekért a kiadó ; az időszaki lapoknak a hirdeté
seken és a nyílttéri közleményeken kívül eső 
közleményeiért a felelős szerkesztő. Ez az átháru-
lás beáll, ha a szerzőt nem lehet sajtójogi felelős
ségre vonni, vagy ha a sajtóterméket, 111. közle
ményt a felelős szerkesztő vagy a kiadó rendelte 
meg. A felelős szerkesztő felelőssége ugyanezen 
feltételek mellett a kiadóra is áthárul, aki ekként 
harmadsorban felelőssé válik. Végül harmadsor
ban, illetőleg a felelős szerkesztő felelősségének 
körébe eső közleményekért negyedsorban a 
nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdo
nosa felelős, de csak akkor, ha a sajtóterméken 
valamely más felelős személy nincs feltüntetve 
s ennek folytán mást nem lehet sajtójogi felelős
ségre vonni (34—36. §.). A kőnyomatos vagy más 
Mrlaptudósltr újságból átvett közleményért a 
szerzői fokon a felelősség az említett négy foko
zatban (szerző, felelős szerkesztő, kiadó, nyomda
tulajdonos) a hírlaptudósító újság személyzetét 
terheli. Ebben az esetben a felelősségnek hét 
fokozata van (37. §.). 

Foktő, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, 
Ü920) 3133 lak. 

Fokváros (Capetown, Kaagstad), a Fokföld 
megerősített fővárosa, aDólafrikai Unió parla
mentjének székhelye, (I92i) 205,866 lak., ebből 
85,442 fehér. 1918 óta egyeteme van. 
*Foley (ejtsd: íoié), francia író, szül. 1861. írt 

társadalmi és történelmi regényeket. Főbb mun
kái: Vendée (novellagyűjtemény); Le roi des 
neiges; Histoire de la reine de Bohémé et de ses 
sept cháteaux; Un trésor dans les ruines. 
*Folgore, iMciano, olasz költő, szül. 1888. Fu

turista irányú lírikus. Művei: Canto dei mo-
tori (1912); Ponti suli' oceano (1914); Citta veloee 
(1920); La citta dei girasoli (1921). 

Foligno, város Olaszország Perugia tartomá
nyában, (1925) 14,258, mint község 35,916 lak. 

Folkestone, kikötőváros Kent angol grófság
ban, (1921) 37,535 lak. 

Folkusialva (Folkiáová), Turóc vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Folkusházy Lajos, a székesfőváros alpolgár

mestere, szül. Budapesten 1868. Jogi tanulmányai 
végeztével a székesfőváros szolgálatába állt, 
ahol 1906. tanácsnokká, 1918 áprilisban alpol
gármesternek választották. A világháborúban a 

közélelmezési osztályt vezette A proletárdikta
túra őt is eltávolította, 1920. az újonnan alakult 
törvényhatósági bizottság ismét alpolgármester
nek választotta; 1926. újólag megválasztották 
alpolgármesternek. 

Follinus Aurél, szinész és író, megh. Újpesten 
1922 ápr. 15. 

Folt (Folt), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Fólya (Fólia), Temes vm. (Tr. E.) 

*Folyamőrség, a békeszerződós megkötése után 
szervezett intézmény, amelyről az 1922. XIV. 
t.-c. és az azt végrehajtó 122,296/1922. B. M. ós 
8270/1923. M. E. sz. rendeletek rendelkeznek. 
Feladata a hajózható vizeken és azok partjain 
a folyamrendészet körében fölmerülő összes 
közbiztonsági szolgálat és egyes rendészeti teen
dők ellátása, így a csempészet és kémkedés 
megakadályozása, a hajóforgalom ellenőrzése, a 
part- és kikötőrendészet, halászat, vizivadászat 
és fürdés ellenőrzése. A F. személyi, fegyelmi és 
büntetőjogi tekintetben a csendőrségre irányadó 
szabályok alá esik. A. F. szervei a belügyminisz
ter és országos főkapitány ellenőrzése alat t : a 
F.-i vezórfelügyelő, a róvfőkapitány, a rév
kapitányságok, a révkirendeltségek ós a parti 
őrségek. Összlétszám 1200 ember. 

*Folyamrendészeti lobogó, a folyamőrség jár
művei számára az 1760/1925. M. E. számú ren
delettel rendszeresített megkülönböztető jelzés, 
amelyet e jármüvek a nemzeti lobogón felül tar
toznak viselni. A F. 80 cm. hosszú, 80 cm. magas, 
fehér alapú lobogó, középen 38 cm. magas, 28 cm. 
szóles, sötétkék színű, kötéllel körülfont kétkarú 
horgony, felette színes kivitelben a magyar szent 
koronával. Menetközben állandóan kell viselni, 
még pedig a hajó orrán. 

Folyfalva (Foi), Maros-Torda vármegyében. 
(Tr. K.) 

Fónagy József, vadászati szakíró, megh. Buda
pesten 1913 máre. 26. 

*Foncin (ejtsd: fonszen), Pierre, francia geográfus, 
szül. Limogesban 1841 máj. 2., megh. Parisban 
1916 dec. 16.1879-ben a douai-i akadémia rektora 
lett. Megalakítója volt a francia nyelv terjeszté
sére alakult szövetségnek. Fő müve: Cours de 
géographie. Egyéb jelentősebb munkái: Géogra-
phie générale (1887); Géographie historique 
(1888); Géographie de la Francé (1891); Géogra
phie générale du monde (1892); Lectures géogra-
phiques illustrées (1903). 

*Fondat ion T M e r s , párisi kollégium fiatal 
tanárok számára, akik 1—3 évig szabad lakást, 
állást és évi zsebpénzt kapnak. Thiers francia 
államférfi emlékére alapította sógornője, Mlle. 
Dosni 1891. 

Fond du Lao, város Wisconsin észákamerikai 
államban, (1920) 23,427 lak. 

Fondi, város Olaszország Caserta tartományá
ban, (1921) mint község 11,110 lak. 

Fonó, kisk. Somogy vm., (1920) 588 lak. 
Fonókis-mezös, Bihar vm. (Tr. E.) 
Fonsagrada, város Lugo spanyol tart.-ban, 

(1920) 17,750 lak. 
Fonseca, Hermes Eodriguez da, brazíliai 

köztársasági elnök, megh. Eio de Janeiróban 
1923 szept. 9. 
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Fontainebleau, város Seine-et-Marne francia j 
dép.-ban, (i92i) 16,070 lak. 

Fontenay-le-Comte,városFraneiaország Ven-
dée dép.-ban, (1921) 10,030 lak. 

Fontenay sous-Bois, város Franciaország Seine 
dép.-ban, (1921) 16,792 lak. 

Fonvielle, Wilfrid de, francia iró ós lég-
hajós, megh. Parisban 1914 ápr. 29. 

Fony, kisk. Abaúj-Torna vrn., (1920) 848 lak. 
Fonyód, kisk. Somogy vm., (1920) 1,279 lak. 

*Foote (ejtsd: fát), Arthur, amerikai zeneszerző, 
szül. Salamban (Massachusetts állam) 1853 márc. 
5-én. Irt zenekari és kamaraműveket, zongora
darabokat és dalokat. 

Forbach, város Lotharingiában, (1921) 10,514 
lak. 1918-tól Franciaországhoz tartozik. 

*Forbát Sándor (írói nevén Forbáth Sándor), 
orvos ós író, szül. Székesfehérvárott 1890. Egye
temi tanulmányait Budapesten elvégezvén, u. i. 
1913. orvosi oklevelet szerzett. Első költeményei 
és cikkei 1915. jelentek meg a Budapesi Hírlap
ban. Azóta számos verse, bírálata, cikke, novel
lája jelent meg a különféle szépirodalmi folyó
iratokban (Új Idők, Nyugat, stb.) és hírlapokban. 
1920-ban megalapította a Magyar Orvos c. orvosi 
szakfolyóiratot, amelynek azóta főszerkesztője. 
Kitűnő technikájú költeményeiben a modern em
ber lelki küzdéseit érzékelteti, hangulatosan és 
színesen. Munkái: a) Szépirodalom: Játékhajó 
(versek, 1921., Babits Mihály előszavával); A hold 
árnyéka (versek, 1922); Vidéki örökség (össze
gyűjtött versek, 1924). b) Orvosi szakmunkák: 
Die Imrnunitatslehre etc. (1915); A serologia 
alapvonalai és a védő- és gyógyoltások (1916); 
A gyakorlati therápia kompendiuma (1920); 
Továbbképző előadások az orvosgyakorlatból 
(1923 és 1926). 

•Forbáth, 1. Imre, mérnök, 1922. első díjat 
nyert a Belgrád által hirdetett nemzetközi város
szabályozási tervpályázaton, 

2. F. Sándor, 1. Forbát. (XX. k.) 
Forberg, Ernst, német rézmetsző és festő, 

megh. Düsseldorfban 1915 ápr. 9. 
*Forbes-Mosse, Irene, német írónő, született 

Flemmj.no grófnő, szül. Baden-Badenban 1864 
aug. 5. írtkölteményeket és elbeszéléseket. Müvei: 
Berberitzchen (1910); Der kleine Tod (1912); 
Laubstreu (1923); Gábrielé Alweyden (regény, 
1925). Válogatott költeményei 1926. jelentek meg. 
*Ford, Henry, amerikai nagyiparos, szül. 

Greenfeld farmon, Detroit közelében 1863 júl. 30. 
1903-ban 100,000 dollárral megalapította a b\ 
Motor Companyt, amely a világ legnagyobb telje
sítményű autógyára lett. 1921-ig 5.000,000 kocsit 
állított elő, 1926. naponta 40,000 kocsi készül 
benne. Ez a nagy teljesítőképesség a Taylor-
rendszer szigorü keresztülvitelének köszönhető. 
Az autóalkatrészek határozott sebességű állandó 
mozgásban vannak egy sínpályán. A pálya mel
lett álló munkásoknak a rájuk bízott feladatot 
az alatt az idő alatt kell elvégezniök, amíg a 
megmunkálandó alkatrész előttük elhalad, ily-
módon a munka tempóját rákényszerítik a mun
kásra. A pálya kezdetén a legelemibb alkatré
szek készülnek, végén pedig kigördül a kész 
autó. 1919-ben a gyár valamennyi részvénye a 

I F.-család kezébe került. Az alaptőke a tártaié-
j kokkal együtt kb. 46.000,000 dollárra rúg. P. 
mint politikus is aktiv szerepet játszik: egyike 
az amerikai antiszemita mozgalom vezéreinek. 
A háború alatt tevékeny békepropagandát fejtett 
ki és ő hozta össze az eredménytelennek bizo
nyuló stockholmi békekonferenciát (1916). Mint 
emberbarát több millió dollárt költött jótékony
célú intézmények (a detroiti kórház stb.) alapítá
sára. Könyvet írt a zsidókérdésről és megírta 
önéletrajzát, mely Ballá Antal fordításában jelent 
meg magyarul: Eletem és müvem (1926) címen. 
Azonkívül To day and to morrow címen is írt 
munkát (magy. ford. 1926), melyben szintén a 
technikai és társadalmi haladás problémájával 
foglalkozik. V. ö. J. M. Witte, Taylor, Gilbreth, 
F. (1924); A.Saagei; H. F. (1925); Q.Ottilien-
féld, Fordismus (1925). 

Forduló (Fordulau), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Forel, August, svájci orvos, szül. Morgesban 

(Waadt) 1848 szept. 1. 1879-ben Zürichben lett 
a pszichiátria tanára és Burghölzliben az elme
gyógyintézet igazgatója. Főbb művei: Der Hypno-
tismus und die suggestive Psychotherapie (1889); 
Die sexuello Frage (1905) stb. Magyarul megjelent 
művei: A Good-Templar rend (ford. ifj. Babarczi 
Schwartzer Ottó, 1903); A nemi kérdés (1907); 
Az idegek és a szellem egészségtana (1908); A 
nemi élet erkölcstana (ford. Zigány Árpád, 1909); 
A huszadik század feladata a szociális egészség
ügy terén (1910); Korunk kulturtörekvései (ford. 
Fülöp Zsigmond, 1912); A hipnotizmus (1914); 
u. a. (ford. Sztrokay Kálmán, 1921); u. a. (ford. 
Herz Sándor, 1921); Az idegrendszer betegségei 
(ford. Peterdi István, 1924). 

*For6sf (Vorst), belgiumi város, (1924) 33,081 
lakossal. 

Forfarshire, grófság Skóciában, ter. 2262 km!, 
(192S) 277,200 lak. Fővárosa Forfar, (1921) 9585 lak. 

Forgách, 1. István gróf, a főrendiház tagja, 
megh. Nagyváradon 1916 febr. 29. 

2. F. János gróf, diplomata, 1913. Drezdá
ból visszahívták és a külügyminisztériiunba ren
delték, ahol osztályfőnök lett. 1914-ben nagykö
vetnek nevezték ki. 1918-ben Kievben működött. 

Forgáchlalva (Lom), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Forgács, 1. Endre, ref. lelkész, megh. 1913 
jún. 4. 

*2. F. Gyula, ref. egyházi író, szül. Léván 1879 
szept. 7. A piaristák gimnáziumába járt, teológiai, 
tanulmányait Budapesten és Edinburghban vé
gezte. Előbb budapesti Calvin-téri, azután kő
bányai segédlelkész lett. 1906-ban a budapesti 
skót misszió másodlelkészének, 1910 póeeli, 1924. 
sárospataki lelkésznek hívták meg. 1917-ben a, 
budapesti teológián magántanári képesítést nyert. 
1920-ban főszerkesztője lett a Reformáció és-
Református Igehirdető c. havi folyóiratoknak. 
Müvei: Nagy Heródes és utódai; Afrika hős>ei: 
Gyermekek a bibliában ; Az élet reggelén; Hogy-
lehetsz nagy ember; Jeruzsálem pusztulása 
(1913); Rövid emlékezés a nagy reformáció 
400 éves évfordulója alkalmából (1917); Lelki 
posta (1921); Agenda és konfirmációi káté. 
(1922); Bélmisszió és aera pastoralis (1924). 
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*3. F. Rózsi, színésznő, szül. 1886. Pályáját 

a Thália Színházban kezdte, 1918-23. a Nemzeti 
Színház tagja volt, 1923. Forgács Bözsi Kamara
színháza néven kísérleti színházat alapított. 

Forgácskút (Tic), Kolozs vm. (Tr. R.) 
•Forgalmi adó (AltalánosF.). Aháhorús pénz

ügyi szükség adóügyi kísérő jelensége: a F. 
A világháborút követő pénzügyi politika a törté
nelemben szintén nem ismeretlen (1862. az Észak
amerikai Egyesült-Államok) útra lépett. Német
országban az 1916. évi Waren-Umsatzsteuer s 
az azt követő 1918. évi Umsatzsteuer helyébe 
1920. jan. 1-től az 1919. évi dec. 24-iki P. tör
vény lépett, melyet az 1922 ápr. 8.-iki tör
vény módosított. Az adókulcs általában 2%. 
Ausztria, Csehszlovákia, Románia, Franciaor
szág, Belgium egyaránt bevezették. A P. vég
eredményében az árak színvonalának általános 
emelkedését idézi elő s a fogyasztás átháríthat
ván, szociális szempontból hátrányos következ
ményekkel jár annál is inkább, mert általános 
jellegénél fogva az elsőrendű közszükséglet tár
gyaira is kiterjed. Legjobban a középosztályt ter
heli, melyet csekély jövedelem mellett kulturális 
nívója és társadalmi kötelezettségei aránytalanul 
magas fogyasztásra kényszerítenek. Ezért az 
általános P.-t a tudomány kevésbbé szerencsés 
adónemnek tartja s behozatalát csak rendkívüli 
gazdasági és pénzügyi viszonyok menthetik. 
Ennek elmultával a F. enyhítésére, majd meg
szüntetésére kell törekedni gazdasági és szociális 
okokból egyaránt. Magyarországon az 1921. 
XXXIX. t.-c. szól az őrlési és P.-ról. Ez a tör
vény az őrlési és cukorrépa P.-t, az állat P.-t s az 
általános P.-t különbözteti meg. Az őrlési adót 
az 1924 évi 5600/P. M. sz. rendelet az 1924. IV. 
t.-c. alapján megszüntette s a gabonaneműek s 
egyéb termények őrlését is P. alá vonja. F. alá 
esik mindenki, aki a belföldön az őstermeléstől 
különböző bármilyen önálló bevétel elérésére 
irányuló kereseti tevékenységet fejt ki. Az egye
sületek, amennyiben önálló kereseti tevékeny
séget folytatnak, F. alá esnek akkor is, ha tevé
kenységüket kizárólag a saját tagjaikra korlá
tozzák. Belföldön folytat kereseti tevékenységet, 
akinek a belföldön üzlettelepe, raktára, irodája 
van, aki itt lakik, vagy jövedelemszerzés céljá
ból tartózkodik, vagy belföldön lakó képviselője 
van, aki az ő nevében kereseti tevékenységet 
folytat. A F. tárgya az árúszállítás, vagy bár
mely más munkateljesítmény. Áruszállítás alatt 
minden ingó dolog visszterhes elidegenítését kell 
érteni. Valamely vállalatnak a maga egészében 
való visszterhes átruházása P. alá esik, hacsak 
az átruházási okirat után az illetéket le nem 
rótták. A P. alapja az adóköteles által szállított 
áruk, valamint az általa végzett munkateljesít
mények ellenértéke fejében teljesített fizetések 
összege. Az adóköteles által saját vállalatából a 
háztartásra átvett áruk ellenértéke is az adó 
alapjához számítandó. Az adófizetési kötelezett
ség azt terheli, aki az adófizetési kötelezettséget 
megállapító önálló kereseti tevékenységet foly
tatja. A F. kulcsa eredetileg l-5°/o volt, ezt az 
1922. VI. t.-c. 3%-ra emelte s újabban az 1925. 
XXIII. t.-c. 6. §-a 2o/o-ra csökkentette. A F.-ban a 

városok és községek részesednek annak a fejé
ben, hogy az adó kezelésénél és ellenőrzésénél 
saját szerveik által közreműködnek. Vámköteles 
áruk behozatala alkalmával az első belföldi vevő 
köteles a F.-t a vámmal együtt megfizetni. A ki
vitt árukért kapott ellenszolgáltatás általános P. 
alá nem esik. A P.-t bélyegjeggyel, vagy kész
pénzben fizetés útján lehet leróni. A lerovás cél
jára külön P.-bélyegek szolgálnak. Az adózó a 
pénzügyi hatóságnál ellenőrzés céljából könyveit 
és feljegyzéseit bemutatni köteles. Az adó kész
pénzben fizetése esetén a befizetéssel egyidejűleg 
adóbevallást is be kell nyújtani. Ha a bevallást 
a pénzügyi hatóság aggályosnak tartja, tárgya
lást kezd s ha a tárgyalás alapján az adót a be-
flzetettnél magasabb összegben állapítja meg, 
erről az adózót fizetési meghagyás utján értesíti. 
Szükség esetében szakértők meghallgatása utján, 
becsléssel is megállapítható az adóalap. Az adózó 
ellenőrző szakértőt alkalmazhat. Olyan esetek
ben, amikor a F.-nak bélyegjeggyel lerovása 
célszerűen el nem rendelhető, vagy ha az adó
köteles könyvek vagy feljegyzések vezetésére 
bármely oknál fogva célszerűen nem kötelezhető, 
végül kisebb terjedelmű vállalatoknál az adót a 
féllel kötött egyezség alapján átalányösszegben 
is meg lehet állapítani. Apénzügyminiszter egyes 
foglalkozási ágakra nézve általánosságban is el
rendelheti az átalányozást. A befizetett vagy 
bélyegjeggyel lerótt adó befizetését, ha a befizetés 
nem fizetési meghagyás alapján történt, az adózó 
fél S befizetéstől vagy a lerovástól számított hat 
hónap alatt kórheti. A pénzügyigazgatóságnak 
az adó helyessége és jogossága, valamint az adó 
visszatérítése tárgyában hozott határozatai ellen 
a közigazgatási bírósághoz van panasznak helye. 
Egyéb pónzügyigazgatósági határozatok ellen a 
pénzügyminiszterhez lehet fellebbezni. A kése
delmes fizetés adópótlék, a helytelen vagy hiányos 
lerovás felemelt adó fizetését vonja maga utón. 
Az adó megröviditése adócsalás. Á szabálytalan
ságok pénzbírsággal büntetendők. 

Az 1926. évi 70,900 számú rendelet (Budapesti 
Közlöny 1926. évi 145. sz.) a F.-nak adóváltság 
fizetése útján való lerovásáról címen az ú. n. 
fázisrendszernek adja meg a keretét. A részletes 
eljárást szabályozó rendelet előkészület alatt áll. 
A lényeg az, hogy egyes árúk egymásután követ
kező szállításai után járó több F.-t egyetlen szállí
tás alkalmával teljesítendő adófizetéssel, P.-vált-
ság Utján kell leróni. Ilyenkor az egyes szállí
tások után külön-külön járó F. helyett az árúnak 
egy bizonyos szállításánál csupán egy ízben, egy 
váltságösszeget kell megfizetni. Ilyenkor a 
váltságköteles szállítást megelőző és követő árú
szállítások mentesülnek az általános F. megfize
tése alól. Az adőváltság kulcsát a kiadandó ren
deletek minden egyes árúra nézve külön álla
pítják meg. 

Az 1926. évi 99,500 számú rendelet a belföldön 
előállított és külországokba kivitt árúkat terhelő 
általános P. megtérítését engedélyezi. Az 1926— 
1927. évi költségvetés évi bevételként általános 
F.-ban 96 millió, állatforgalmi adóban 12 millió 
és cukorrépa-forgalmiadóban 960 ezer pengőt 
irányoz elő. 

Hévai Xagy l*e.vű:ona. XX. köt. 17 
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•Forgalmikorlátozás, \. Aranykorona. (XIX. k.) 
Forgolány (Forgolány), Ugocsa vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Forli, 1. olasz tartomány, ter. 2907 km!, (1924) 

402,633 lak. — 2. F., a tartomány fővárosa, (1921) 
il,738, mint község 51,889 lak. 

*Forman, Harry Buxton, angol író, szül. 
Londonban 1842 júl. 1 1 , megh. u. o. 1917 jún. 
15. Tanulmányai végeztével a posta szolgálatába 
lépett, ahonnan 1907. nyugalomba vonult. Művei: 
Our living poets (1877); Blizabeth Barrett Brow
ning and her scarcer books (1896); Books of 
William Morris (1897). Kiadta Shelley és Keats 
műveit. 

Formosa, 1. japáni sziget, ter. 35,846 km2, (1924) 
3.794,200 lak. Fővárosa: Taihoku (kínaiul: 
Taipeh), (1920) 164,320 lak. 

2. F., territórium Argentínában, területe 
107,277 km2, (1924) 24,136 lak. 

Fornádia (Fornadia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Fornos (Fornos), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Fornószeg (Fornáseg), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Forotik (Forotic), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 

•Forradalmi kormányzótanács, 1919 mára 
21. alakult meg a gyűjtőfogházban Garbói Sán
dor elnökletével. Miután Károlyi átadta nekik a 
hatalmat, kiáltvánnyal fordultak az ország lakos
ságához. A F. eleinte 29 emberből állott, akik 
mint népbiztosok és azok helyettesei az ügyeket 
maguk közt felosztották. A F. lelke Kun Béla 
külügyi népbiztos volt. Később a F. ismételten 
újjáalakult, de mindvégig nagyrészt ugyanazok
ból az emberekből állott. 

•Forradalmi törvényszék, általában olyan rög
tönítélő bíróság, amelyet a forradalom útján 
uralomra jutott kormány szokott felállítani a 
forradalom eredményeit veszélyeztető cselekmé
nyek elbírálására és a közvélemény megfélemlí
tésére. Az 1919 márc. 21. Magyarországon meg
alakult forradalmi kormányzótanács első rende
lete halállal rendeli büntetni és a F. elé utalja 
azt, aki a tanácsköztársaság parancsainak fegy
veresen ellenszegül vagy a tanácsköztársaság 
ellen fölkelést szít. A márc. 25. kiadott IV. sz. 
rendelet szól a F.-ekről. A rendelet szerint a F. 
elnökét és 2 tagját, a vádbiztost ós a jegyzőkönyv
vezetőt a forradalmi kormányzótanács nevezi ki 
minden képesítésre való tekintet nélkül; a F. a for
radalmi kormányzótanács által hozzáutalt ügyek
ben bíráskodik előzetes nyomozás és vádirat 
nélkül. A bizonyítékokat a vádbiztos teremti elő ; 
a halálbüntetéshez egyhangú határozat kell; 
jogorvoslatnak nincs helye, az ítéletet azonnal 
végre kell hajtani. A rendelet alapján 127 F. 
alakult, amelyekhez járultak az LIII. sz. rende
lettel felállított katonai F.-ek. A rendes büntető
bíróságok működése teljesen megszűnt és így 
minden büntetóügy hozzájuk került. A F.-ek el
járása a legnagyobb elégedetlenséget keltette; a 
jogi szakértelem teljes hiánya, a védelem korlá
tozása, a politikai megbízottak beavatkozása, a 
büntetések igazságtalan szigora, a jogorvoslat 
kizárása, a féktelen terror és kegyetlenség a 
megdöbbentő esetek tömegét idézte elő. A XCIV. 
sz. rendelet az égetőbb bajokat igyekszik orvo
solni. E rendelet szerint a bírákat a helyi taná

csok választják, a vádbiztost és jegyzőkönyv
vezetőt pedig már az igazságügyi népbiztos ne
vezi ki; meg van állapítva, hogy mely ügyek 
tartoznak a F.-ek elé; van nyomozás, védelem 
ós jogorvoslat az országos forradalmi fötörvény-
székhez. Minthogy azonban sem a rendes büntető
bíróságokat, sem az országos forradalmi főtör-
vényszéket nem szervezték meg, a rendelet 
vógrehajtatlan maradt. 

"•Forradalom elnevezéssel szokás megjelölni a 
Magyarországon 1918 okt. 31-én ós azt követőleg 
1919 aug. l-ig lejátszódott eseményeket is. Az 
1918 okt. 31. kitört, úgynevezett őszirózsás P. 
hatása alatt IV. Károly király az 1918 nov. 13. 
Bckartsauban kelt nyilatkozatában az állam
ügyek vitelében való részvételről lemondott, az 
1910 jún. 21. összehívott országgyűlés képviselő
háza pedig az 1918 nov. 16. tartott ülésében ki
mondotta feloszlását, főrendiháza berekesztette 
tanácskozásait. Az államhatalom teljesen egy 
forradalmi csoport kezébe került, amely az új 
helyzet jogi alapjait az 1918 nov. 16. ú. n. nép-
határozatban és az ennek alapján rendeleti úton 
kibocsátott ú. n. néptörvényekben kivánta meg
állapítani. A néphatározat szerint Magyarország 
népköztársaság, élén a Károlyi Mihály elnöklete 
alatt álló népkormánnyal, majd Károlyi Mihállyal 
mint népköztársasági elnökkel. Részletes alkot
mányt a népköztársaságnak nem volt ideje kidol
gozni, még alkotmányozó nemzetgyűlés sem jöhe
tett össze; a népköztársaságot 1919 márc. 21. már 
a tanácsköztársaság váltotta fel. Amíg a népköz
társaság még bizonyos folytonosságot tartott a 
korábbi jogrenddel és a néptörvényekkel nem 
ellenkező régi törvényeket végrehajtotta, addig 
a tanácsköztársaság a korábbi jogi rend teljes 
félretolásával egész líj alapon kívánta felépíteni 
rendszerét. Az ú. n. ideiglenes alkotmányt aforra-
dalmi kormányzótanács 1919 ápr. 2. kiadott 
XXVI. sz. rendelete tartalmazza, míg a végleges 
alkotmányt az említett rendelet alapján megvá
lasztott országos gyűlés jún. 23. alkotta meg. Az 
alkotmányosság helyreállításárólrendelkezö 1920. 
I. t.-c. 9. §-a kimondotta, hogy az ú. n. népköz
társaság és az ú. n. tanácsköztársaság bármi
nemű szerveinek néptörvény, rendelet vagy más 
elnevezés alatt kibocsátott mindennemű rendel
kezései és határozatai érvénytelenek. 

Forrai Soma, gyorsíró, megh. Budapesten 
1918 nov. 15. 

Forrásfalva (Fárásesti), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Forráshuta (Forráshuta), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Forrer, Ludwig, svájci államférfiú, volt szö
vetségi elnök, megh. Bernben 1921 szept. 28. 

Forrest, John, sir, ausztráliai felfedező-utazó, 
megh. Londonba utazása közben a hajón, 1918 
aug. 3.1918-ban kapott bárói méltóságot; 1917— 
18. belügyminiszter volt az ausztráliai központi 
kormányban. 

Forró, kisk. Ahaúj-Torna vm., (1920) 1344 lak. 
*Forró Pál, író, szül. 1884. Jogot végzett, majd 

kereskedelmi iskolai tanár lett. Elbeszélő müvei: 
Egy diákkor története (1917): Huszonhatévesek 
(1918); Kurtizán (1920); Biborhullám (1920); 
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Különös tüzek (1921); Az eláthozott asszony 
(1921); A gyönyörváros (1921); Megölt szere
lem (1922); Szenvedély (1922); Ábrándkergetők 
(1923); Az erkölcstelen Omár (1923); Halkuló 
vágyak (1923); Giuliano megkisértetése (1923); 
Királyi szeretők (1924); Kegyetlen asszonyok 
(1925). A város c. színmüvét (Békeffy Lászlóval) 
a Várszínház mutatta be 1920.; Legénykérés c. 
vígjátékát (Villányi Andorral) a Belvárosi Szín
ház 1921. 

Forrószeg (Farosig), Bihar vm. (Tr. R.) 
Forst, város Poroszországban, Alsó-Lausitz-

ban, (1925) 35,884 lak. 
'Forsten, Georg, flnn-orosz történetíró, szül. 

Fedrikshamnban 1857 jún. 11., megh. Járvisben 
1910 aug. 3. Tanár volt Szent-Pétervárott. Müvei 
orosz nyelven: Harc a keletitengeri uralomért a 
XV. és XVI. sz.-ban (1884); Okiratok és levelek 
abaltikérdés történetéhez a XVI. és XVII. sz.-ban 
(1889-93,2 köt.); A balti kérdés 1544—1648 
(1893-94, 2 köt.). 

Forster Gyula (pusztakéri), báró, jogi és mű
vészeti iró, 1917. a Képzőművészeti Társulat 
örökös tiszteleti tagja lett. Magyarország mű
emlékei c. kiadványának III. kötete 1913., IV. 
1918. jelent meg. Egyéb újabb müvei: Adalékok a 
káptalanok történetéhez (1925); Gróf Berchényi 
László, Franciaország marsallja (1925). 

Forster, Joseph, osztrák zeneszerző, megh. 
1917 ápr. 23. 

Fort Beauiort (Beaufort Fást), a brit-afrikai 
Fokföld-gyarmat egyik kerülete, ter. 16,500 km2, 
mintegy 10,000 lak. 

Fort-de-France, Martinique francia nyugat
indiai sziget fővárosa, (1921) 27,019 lak. 

Fort Dodge, város Iowa északamerikai állam
tan, (1920) 19,347 lak. 
•Forte campano , készülék színpadi és zene

kari müvekben előírt harangok helyettesítésére. 
Igen hosszú, vastagfalti fémrudakat hajtókerék 
segítségével kalapácsok ütögetnek. 
*Fort Liberté, kikötőváros Haiti-szigeten, 

12,000 lak. 
Fort Madison, város Iowa északamerikai 

illámban, (1920) 12,066 lak. 
Fort Scott, város Kansas északamerikai állam

ban, (1920) 10,693 lak. 
Fort Smith, város Arkansas északamerikai 

államban, (1920) 28,870 lak. 
Fort Wayne, város Indiana északamerikai 

államban, (1920) 86,549 lak. 
Fort William, város Kanada Ontario tartomá

nyában, (1921) 20,541 lak. 
Fort Worth, város Texas északamerikai állam

ban, (1920) 106,582 lak. 
*Fosoa, Frangois, francia író, szül. 1881. Szá

mos kritikai tanulmányt írt, melyek a Peintres 
fran^ais nouveaux sorozatban jelentek meg. 
Renoirról szóló tanulmányát magyarra is for
dították (1925, ford. Wildner Ödön). Regényei: 
Monsieur Quatorze (1921); La berlue ; Dames de 
Boisbrulon (1925). 
*Fosdick, Harry Emerson, amerikai teológus, 

szül. Buffalóban 1878 máj. 24. Híres egyházi 
szónok volt New Yorkban, de állását a presbite-
riámisokkal való összeütközése miatt el kellett 

hagynia és 1925 óta a nagy baptista község hit
szónoka. Főbb munkái: The meaning of prayer 
(1915); The meaning of f aith (1918); The meaning 
of service (1920) ;Christianity andprogress (1922); 
The modern use of Bible (1924). 

Fossano, város Olaszország Cuneo tartományá
ban, mint község (1921) 18,492 lak. 

Fossombrone, város Olaszország Pesaro-
Urbino tartományában, mint község (1921) 10,302 
lakossal. 
*Foster, George Eulas, kanadai politikus, szül. 

Carletonban (Űj-Braunschweig) 1847 szept. 3. 
Több ízben volt Kanadában miniszter, 1911—21. 
kereskedelmi miniszter; majd a béke- és nép
szövetségi tárgyalásokon 1919. Parisban és 1921. 
Genfben Kanada képviselője, 1920-ban a Nép
szövetség alelnöke volt. 

Fót, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
4217 lak. 

*Fóthy János, író, szül. Kaposvárott 1893. Ta
nulmányait Budapesten végezte, majd hírlapíró 
lett. Igazgyöngy c. vígjátéka a Nemzeti Színház
ban került színre. Verskötete: Üvegház (1921). 

•Fóti József Lajos, irodalomtörténész, szül. 
Budapesten 1882. Tanulmányait a müncheni, 
strassburgi és párisi egyetemeken végezte. A vi
lágháború után Libraire Francaise név alatt iro
dalmi szalont rendezett be Budapesten. Müvei: 
A Toldi-monda két idegen eredetű epizódba 
(1908); A római Attila-legenda (1910); Gog u. 
Magog. Der anonyme Notár König Bélas (1912). 

Fotosmartonos/.Fofo£j. Háromszék vm. (Tr. R.) 
*Foucauld (ejtsd: lakói), Charles Eugéne, vicomte 

de, francia Afrika-kutató, szül. Strassburgban 
1858 szept. 15., meggyilkolták Tamanrassetban 
1916 dec. 1. 1882-ben résztvett a bu-amarai 
algiri fölkelésben és több sikeres kutatóutat veze
tett Marokkóba. V. ö : René Bazin, F., explora-
teur du Maroc (Paris, 1921). 

Fougéres, város Franciaország Ille-et-Vilaine 
départementjában, (1921) 21,167 lak. 

•Fougéres (ejtsd: fnzsér), Gustave AdolpheFran
cois, francia archeológus, szül. Baume-lea-Dames-
ban (Doubs) 1863. Az athéni francia iskola igaz
gatója, 1922. az Académie des inscriptions tagja 
lett. Főműve: Mantinée et l'Areadie Orientale. 

Foure&vi,Fernand, francia Afrika-utazó, megh. 
Parisban 1914 jan. 17. 

*Fourest (ejtsd: faré), Georges, francia költő, 
szül. 1867. Verskötete: La négresse blonde, mely
nek igen nagy sikere volt. Elbeszélései Contes 
pour les satyres cím alatt jelentek meg. 

Fourmies, város Franciaország Aresnes dé
partementjában, (192D 11,951 lak. 

Fournier, 1. Alfréd, francia orvos, megh. 
Parisban 1914 dec. 23. 

2. F-, August, osztrák történetíró, megh. Bécs
ben 1920 máj. 18. Újabb müvei: Die Geheiin-
polizei auf dem Wiener Kongress (1913); Oester-
reich-Ungarns Nenbau unter Kaiser Franz Jo
seph I. (1917). Napóleon c. nagy munkája magya
rul is megjelent (ford. Supka Géza, a Magy. Tud. 
Akad. kiad., 1.1916; II. 1918.; IH. 1920). 

•Fourniére (ejtsd: furniér), Joseph Eugéne, 
francia szocialista politikus, szül. Parisban 1857 
máj. 31., megh. u. o. 1914 jan. 4. Szerkesztette 
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a Revue socialiste-ot, majd képviselő volt 1898— j 
1902. Önállóan megjelent művei: Essai sav l'indi-
vidualisme (1901); Les théoriessocialistes(1904); 
La legislation du travail (1904); Le régne de Lonis-
Philippe (1906). 

Foville, Alfréd, francia statisztikus, megh. 
Parisban 1913 máj. 14. 

*Fowler (ejtsd: fauier), Wüliam Warde, brit klasz-
szikus filológus és ornitológus, szül. Langford 
Budvilleben 1847 máj. 16., megh. Kinghamban 
1921 ján. 14. Oxfordban tanult, 1882—1884. 
sub-rector, 1909—10. az edinburghi egyetem elő
adója volt. Klasszikus tanulmányai: Life of Jú
lius Caesar (1892); The román festivals of the 
period of the Republic (1899); Social life at 
Romé in the age of Cicero (1909); The religious 
experience of the román people (1911); Román 
ideas of deity (1914): Virgil's Aeneid. Madártani 
munkái: A year withthe birds (1886); Tales of the 
birds (1888); Summer studies of birds and boots 
(1895); Move tales of the birds (1902) stb. 1916-ban 
irta Essays in brief for war tiine e. művét. 

*Fox, Jolin, amerikai író, szül. Stony Pointben 
(Kentucky) 1863 dec. 16., megh. Big Stone Gap-
ben 1919 júl. 8. A Haward-egyetem elvégzése 
után írói pályára lépett, müveiben a kentucky-i 
hegylakók életét rajzolja: A Mountain Európa 
(1894); A Cumberland vendetta (1895); Hell-for-
Sartain (1896); Kentuckians (1897); Crittenden 
(1900); Blutgrass and Rhododendron (1901); The 
littlo shepherd of Kingdom Come (1905); Aknight 
of the Cumberland (1906); The trail of the loue-
some pine (1908); The heart of the hills (1913). 

• F o x t r o t t , divatos angol-amerikai tánc, páros 
ütemben ( f, vagy ^) erősen hangsúlyozott sú
lyos ütemkezdővel. 

*Foy, Wüly, német etnológus, szül. Lipcsében 
1873 nov. 27. Kölnben múzeumigazgató. Kiadja 
1909-től az Ethnologica c. folyóiratot. Önállóan 
megjelent művei: SchwertervonderCelebes-See 
(1899); Schemelartige Kokosnusschober (1904). 
1911-től kezdve kiadja az Ethnologische Biblio-
thekot. 

•Főbiztos. A Nemzetek Szövetségének közben
jöttével Genfben 1924 márc. 14. felvett és az 
1924. IV. t.-c. 1. §-ával beiktatott II. számú 
jegyzőkönyvben a magyar kormány az országot 
;iz államháztartás egyensúlyának helyreállítása 
órdekében a Nemzetek Szövetségének ellenőrzése 
alá helyezte. A Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
az ellenőrzést a Budapesten székelő P. által gya
korolta, aki a szanálás érdekében kidolgozott 
reformprogramm végrehajtására felügyelt és e 
célból a kormányhoz felhívásokat intézhetett. 
A magyar kormány köteles volt a P.-t működésé
ben támogatni, egyes pénzügyi jelentőségű hatá
rozatokhoz pedig előzetes jóváhagyását kellett 
kikérnie (VI. cikk). A P. Smith Jeremiás amerikai 
polgár volt, akinek működése 1926 jún. 30. letelt. 

•Főkegyúri jog. Bár Hunyadi János kormányzó 
gyakorolta, azt az 1920.1. t.-c. a nem kat. vallású 
kormányzónak nyilván célszerűségi szempontból 
nem adta meg. Bár az indokolás szerint a P. 
gyakorlása tekintetében tett ez a rendelkezés 
egyáltalán nem jelenti azt, mintha a magyar 

! állam ezt a szent koronával egybekötött jogot 
a kormányzóság ideje alatt nem kívánná érvé
nyesíteni, mégis tény, hogy e jogkört azóta 
részben egyházi hatóságok gyakorolták. A kat. 
egyház különben királyi kinevezés alá eső méltó
ságainak betöltésénél az utóbbi években a kánon
jog szabályai érvényesültek s a kinevezési jogot 
a pápa, illetőleg az illetékes püspök gyakorolta; 
minthogy azonban a javadalmakba a magyar 
kormány iktatja be a püspököket, a pápai kineve
zést természetesen a magyar kormánnyal való 
megegyezésnek kell megelőznie. A királyi ado
mányból javadalmat élvező főpapok végrendelke
zésére az átmeneti helyzetben a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter ad engedélyt. 

*Főkormányzóság, az osztrák-magyar csapa
tok és szövetségeseik által a világháború alatt 
megszállott idegen területek igazgatásának leg
főbb szerve. Élén rendszerint egy magasabb
rangú tábornok állott és 3 főosztályra tagozódott 
(katonai, polgári, gazdasági). A magyar állam
polgárok közreműködését különösen a szerbiai 
P.-nál vették igénybe. 

Föld (1. VII. köt.). A P. lakossága az 1925-iki 
becslések szerint 1820 millió lélek volt. — Újabb 
irodalom: Berg, Klimaanderung (1914); Hayfori, 
Pigure of the earth and isostasy (1919); Bort-
kiewic, Bevölkerungswesen(1919); Kober,Der 
Bau d. Erde (1921); Mayr, Bevölkerungsstatistík 
(2. kiad. 1922); Willis, Age and area (1922); 
Wright, Population (1923); Sieberg, Aufbau und 
physikalische Verháltnisse d. Erdk'örpers (1922); 
IÁnck, Aufbau d. Erdballs (1924); Wiechert, 
Beschaffenheit d. Erdinnern (1924); Weqener, 
Origins of continents and oeeans (1924); Guten
berg, Aufbau d. Erde (1925); Brooks, The evolu-
tion of climate (1925); Joly, Surface history of 
the earth (1925). 

Földadó (1. VII. köt.). Az 1922. évben keresztül
vitt egyenesadó-reform, mely az I.,IL, III. és IV. 
osztályú kereseti adók és a bányaadó eltörlése 
mellett az általános kereseti adónak vetette meg 
az alapját és a házadót, valamint a társulati adót 
gyökeresen átalakította, a P.-t szerkezetében lé
nyegileg nem érintette, úgy hogy az erre vonat
kozó 1875. VII. alaptörvény, valamint az ezt 
részben módosító és kiegészítő 1909. V. t.-c. 
továbbra is érvényben maradt. 

A pénz értékcsökkenése miatt azonban az 
1922. XXI. t.-c. valorizálni kívánta a P. kivetési 
eredményét és ezt akként valósította meg, hogy 
a kataszteri tiszta jövedelem után kivetett P.-t 
és földtehermentesitési járulékot 1922 júl. 1-től 
búzaértékben rendelte megállapítani. A kivetés 
alapgondolata volt, hogy a P. minden aranyko
ronája 5 kg. búzával egyenértékű. A P.-t azonban 
készpénzben kellett befizetni a búzának a tényleges 
fizetés hónapjára megállapított értéke szerint. 

A P.-t búzaértékben vetették ki egészen 192Í 
jún. végéig, majd 1924 júl. 1-től kezdve az 1924. 
IV. t.-c. alapján a P. kulcsának 20°/0-ról 25°/0-ra 
való felemelése mellett a P.-t aranykorona-érték
ben állapították meg akként, hogy a kataszteri 
tiszta jövedelem 2ö°/0-a aranykoronaértékű F.-
nak volt tekintendő. Az 1924 jún. végéig elóírt 
P.-ból, mezőgazdasági kamarai járulékokból és 
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búzaértékben kivetett vizitársulati költség és 
kölcsönjárulőkokból 1924 júl. 1. mutatkozott hát
ralékot is aranykoronaértékben vezették át oly 
módon, hogy minden kg. buzahátraléknak 20 
aranyfillér F.-hátralék felelt meg. A P.-ra vonat
kozó törvényes rendelkezések a pénzügyminisz
ternek 1925. évi 100 P. M. sz. rendeletében foglal
tatnak. A F. után községi pótadó, útadó és mező
gazdasági kamarai illeték vethető ki. Az 1926— 
27. évi költségvetés a P. egyévi bevételét 46-4 
millió pengőben irányozta elő. 

Földbirtok (1. VII. köt.). A P.-megoszlásról, 
különösen a 100 holdon aluli birtokokról Csonka-
Magyarországon csak hozzávetőleges adataink 
vannak, mert 1895 óta nem volt birtokstatisz
tikai felvétel. Ezek szerint: 

A kisbirtok területéből 73*9, a középbirtok 
területéből 52-0, végül a nagybirtok területéből 
43'80l<i szántóföld. A közép- és nagybirtok terüle
téből (8.038,091 katasztrális hold) korlátolt for
galmú birtok 3.693,776 katasztrális hold, ebből 
szántóföld csupán 1.097,665 katasztrális hold 
(29'7°/o)- A korlátolt forgalmú birtokok között 
legnagyobb területet foglalnak el a hitbizományok 
(984,000 katasztrális hold), az egyházi birtokok 
(890,000 katasztrális hold), a községi birtokok 
(692,000 katasztrális hold) és a közbirtokossági 
birtokok (660,000 katasztrális hold). 

Földbirtokreform (1. VII. köt.). A földbirtok
politika a történelem minden szakában fontos 
szerepet játszott. Minthogy föld korlátolt meny-
nyiségben van és a termelésben rendkívüli előnyt 
nyújt annak, aki annak birtokában van, a f öld-
birtök halmozása kevés kézben és széles rétegek
nek kizárása a földbirtokból mindig nagy moz
galmakat okozott abból a célból, hogy a földbir
tok megoszlása jobban feleljen meg a közérdek
nek. Mózes törvényeiben az 50 évenkint való 
felosztás, Solon törvényhozásában a katonásko
dásban való részvétel alapján való részesítés, 
a római köztársaságban az ager publicusnak 
ismételt felosztása, a római császárság idejében 
pedig a kiérdemesült harcosok, veteránok, föld
köz juttatásában jutottak kifejezésre ezek a 
törekvések. Nálunk újabban a háború vetette 
felszínre a P. kérdését. Mindinkább utat talált a 
közhangulatba az érzés ós gondolat, hogy a nép 
széles, vagyontalan rétegeit, amelyek tagjai a 
háborúban annyi vért áldoztak, azzal kell meg
jutalmazni, hogy földhöz juttassák őket. Ez a 
gondolat már a háború folyamán oda vezetett, 
hogy a kormány 1917. a kivételes háborús fel
hatalmazás alapján kibocsátott ingatlanforgalmi 
rendeletekkel lehetőséget adott az államnak, hogy 

a forgalomra kerülő ingatlanokra földbirtokpoli
tikai célból elővásárlási jogot gyakoroljon. A for
radalom ezt a mozgalmat még jobban megerősí
tette és amikor 1919. a régi rend ismét helyre
állott, ez az irányzat már oly erős volt, hogy azt 
elejteni többé nem lehetett. Különösen nagyatádi 
Szabó István f öldmívelésügyi miniszter és a veze
tése alatt alakult kisgazdapárt küzdöttek ez 
eszme mellett és diadalra vitték azt a földbirtok 
helyes megoszlását szabályozó rendelkezésekről 
szóló 1920. XXXVI. 1 -c-ben, amelyet az 1924. 
VII. t.-c. kiegészített. 

Az 1920. XXXVI. t.-c. célja : a magyar föld
birtok megoszlásának helyesebbé tétele. Evégből 
a törvény előmozdítani kivánja a földszerzést oly 
érdemes személyek részére, akik a helyes föld-
mlvelésre képesek és hajlandók, de önhibájukon 
kívül földhöz nem juthattak. Az evégből szük
séges ingatlanokat az állam lehetőleg szabad
kézből, árverésen vagy az állami elővásárlási 
jog gyakorlásával szerzi meg. Ha azonban a 
szükséges ingatlanok ily módon meg nem szerez
hetők, az állam azokat megváltás útján, a bíróilag 
megállapítandó megváltási áron a tulajdonos 
akarata ellenére is megszerezheti. Ilyen módon 
szerezhetők meg a más közérdekű földbirtok
politikai célokra szükséges ingatlanok is. 

Az állami megváltási jog nem állandóságra 
szánt intézmény, hanem csak időleges kisegítő 
eszköz. Az eljárást ugyanis öt év alatt (1920. 
dec. 7-től, mint az 1920. XXXVI. t.-c. életbelépte 
napjától számítva) meg kellett indítani. A törvény 
ós novellája tüzetesen megszabja, mely ingat
lanokat lehet s melyeket nem lehet megváltás 
útján megszerezni. Megváltás tárgya — elvileg, 
megfelelő kivételekkel — elsősorban az olyan 
mezőgazdasági ingatlan, akár nagybirtokos, akár 
közép- v. kisbirtokos tulajdona, amely élők közt 
a háború kitörésétől 1920 dec. 7-ig cserélt gaz
dát, vagy amely nyilvános számadásra kötele
zett vállalat v. egylet (részvénytársaság, szövet
kezet) tulajdona, vagy amelynek tulajdonosát 
állam elleni bűntett vagy vétség vagy katonai 
szökés miatt jogerősen elitélték. Másodsorban 
megváltás tárgya bármely nagybirtok földjéből 
annyi, amennyinek elvétele a fennmaradó részen 
az okszerű gazdálkodás folytatását nem gátolja. 
Sőt végső szükség esetében egész terjedelmében 
is megváltható az a nagybirtok, amely a háború 
kitörését megelőző 50 év alatt élők között oly 
körülmények között cserélt gazdát, amelyek 
mellett az új törvény szerint az állam az elő
vásárlás jogát gyakorolhatná; ugyanilyen körül
mények közt — bár még inkább szigorított elő
feltételek mellett — közép- és kisbirtok is meg
váltható. A megváltás megengedhetősége felől 
— a helyszíni tárgyalást vezető bíró javaslata 
alapján, de attól függetlenül — külön bírói tes
tület, az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
(OFB.) dönt. A megváltási árat egyességgel lehet 
megállapítani. Ha ily egyessóg nem jön létre, 
vagy azt az OFB. jóvá nem hagyja, a megváltás 
árát elsőfokon a helyszíni tárgyalást vezető biró, 
másodfokon az OFB. állapítja meg akként, hogy 
az érdekeltek elvileg az ingatlannak a megvál
tási ár megállapításakori teljes értékét kapják 
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kárpótlásul. Ennek az árnak megállapításánál 
azonban figyelemmel kell lenni a föld hozamára 
is (hozadéki érték). 

Az állami megváltási jog bizonytalansága, 
mely elvileg minden nagy- és középbirtok fölött 
lebegett, bénítóan hatott a földhitelre. Az ingatlan 
tekintélyes részének lehető kisajátítása és kis
birtokosok közt kiosztása, amely mindig hossza
dalmas eljárással volt kapcsolatos, a föld hoza
mának érzékeny alábbszállására és ezzel a jel-
zálogi fedezet csökkenésére vezethetett. Ezért a 
megváltási eljárás lefolytatása alatt alig lehetett 
hitelhez jutni. Még az eljárás befejezése után 
sem lehetett tudni, vájjon a megváltási eljárás 
nem indult-e meg újabb kérelmezők jelentkezé
sére. Ennek a bizonytalanságnak véget vetettek 
az újabb törvények (1924. VII. t.-c. 18. §., 1925. 
XV. t-e. 11—19. §.) ós lehetővé tették a még 
megváltás alá eső és a megváltás alól véglegesen 
mentes ingatlanrészeknek határozott különvá
lasztását s a megváltási eljárás végleges befeje
zését. Ily módon a törvény biztos alapot teremtett 
oly új jelzálogjogok alapítására, amelyeket a 
földbirtokrendezés semmiképen sem érdekel. 

A megváltási jogon kivül az 1920. XXXVI. 
t.-c. értelmében az államot földbirtokpolitikai 
célokra minden mezőgazdasági ingatlan elidege
nítése esetében — a törvény erejénél fogva — 
elővásárlási jog illeti. Nincs helye elővásárlási 
jognak különösen: 1. ha az ingatlan városban, an
nak belterületén fekszik (bizonyos esetekben kis-
és nagyközségben elővásárlási jognak van helye a 
község belterületén fekvő egyes belsőségekre is); 
2. ha a felek egyike altruista pénzintézet; 3. ha 
a felek egyenes ágon rokonok vagy oldalrokonok 
unokatestvérig bezárólag, avagy házastársak, 
vagy ha az egyik tulajdonostárs (vagy ennek 
házastársa) szerzi meg másik tulajdonostárs 
hányadát; 4. ha a megszerzett ingatlan a szerző 
fél egyéb mezőgazdasági ingatlanával együtt 50 
kat. holdat meg nem haladja és a szerző fél olyan 
személy, akinek földszerzését az állam elősegí
teni kívánja (földmíves, gazdatiszt, közszolgálati 
alkalmazott, hadirokkant, hivatásos katona, ezek 
házastársa, özvegye vagy árvája, vagy általában 
hadiözvegy vagy hadiárva) vagy ily személy 
ugyan, de az ingatlan előbb az ő vagy a 3. pont
beli hozzátartozójának tulajdona volt stb. Az állam 
nevében az elővásárlási jogot az OFB. hozzájá
rulásával a földmívelésügyi miniszter (vagy 
általa megbízott szervezet) gyakorolja. 

Az 1920. XXXVI. t.-c. 91. § (kapcsolatban az 
1924. VII. t.-c. 24 §-ával) törvényes visszavá
sárlási lehetőséget nyújt a rendkívüli gazdasági 
körülmények közt eladott ingatlan visszaszer
zésére. Nevezetesen az oly ingatlan, amelyet 
korábbi tulajdonosa a háború alatt akár hadi
szolgálata miatt, akár a háborús viszonyokból 
származó más körülmények, vagy az azokból 
származó nehéz gazdasági és feszült pénzügyi 
helyzet miatt volt kénytelen másnak átengedni, 
az OPB. által méltánylást érdemlő okokból vissza
juttatható a korábbi tulajdonosnak v. ha az már 
meghalt, leendő örökösének v. házastársának. 

A mezőgazdasági haszonbérletek alapításába 
a földbirtokrendező törvény szintén több irány-1 

ban beavatkozott; a haszonbérletből folyó jog
viszonyt pedig haszonbérbeadó és haszonbérlő 
közt a minisztérium a rendkívüli gazdasági viszo
nyokra tekintettel, törvényes felhatalmazás alap
ján többizben különlegesen szabályozta. Mező
gazdasági földbirtok haszonbérbeadasára nézve 
kötött szeződést a szerződő felek kötelesek, bizo
nyos kivételektől eltekintve, a közigazgatási bi
zottsággazdasági albizottságának tudomásulvétel 
végett bejelenteni. Ha az albizottság a szerződés 
bemutatásától harminc nap alatt nem nyilatkozik, 
a szerződést tudomásul vettnek kell tekinteni. 
Az albizottság a tudomásulvételt meg nem tagad
hatja, ha a haszonbérlő okleveles vagy hivatásos 
gazda, vagy ha az okszerű gazdálkodás tőle 
különben is várható és ha nyomós indokok nem 
követelik a haszonbérletnek kishaszonbérlők ke
zébe jutását. Az albizottság megtagadó határo
zata ellen fellebbezésnek van helye az OFB.-hoz, 
mely végső fokon dönt. A bíróság azonban a 
tudomásulvételt csak akkor tagadhatja meg, ha 
az állam vagy az, aki a bíróság hozzájárulá
sával az állam helyébe lép, a haszonbérleti szer
ződést kishaszonbérletek alakítására átveszi. V.ö. 
Bándy Ferenc és Ridly István, P.-novella (1924); 
Máté J. és Neubauer F., A F.-törvény és novella 
(2. kiadás 1924). 

*Földbirtokrendező bíróság, 1. Földbirtok-
reform. (XX. k.) 

Földeák, nagyk. Csanád, Arad és Torontál 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 5586 lak. 

Földes, nagyk. Hajdú vm., (1920) 5425 lak. 
Földes, 1. Béla (1. VII. köt.), 1917. tárcanélküli 

miniszter lett az Esterházy-, majd a Wekerlo-
kabinetben, de 1918 máj.-ban lemondott. Újabb 
művei: A nemzetközi kereskedelem elméletéhez 
(1915); Társadalmi gazdaságtan (6. átd. kiad. 
1917); Hicardo, különös tekintettel a háborús 
közgazdaság kérdéseire (1919); Pinanzwissen-
schaft (Jena 1920); Bodio Lajos emlékezete 
(Akad. emlékbeszéd, 1925). 

2. F. Imre, író, újabb munkái: Az ezüst 
sirály (operett). Színművek: Halló! (Magyar-
Szinház, 1913); Yörös szék fii (u. 0., 1914); Grün 
Lili (u. 0.. 1916); Künn a bárány, benn a farkas 
(u. 0., 1916); A lányom hozománya 500 millió 
(u. 0.); Terike (Belvárosi Színház, 1919); A lányom 
(u. 0., 1920); A bálvány (Vigszinház, 1921); Kis 
muszkák (Éenaissance Színház, 1924); Pántlika 
(Belvárosi Színház, 1925); Egy férj eladó (u. 0., 
1927). 

*3. F. Zoltán (írói álnevén Vándor Kálmán), 
iró, szül. Csíksomlyón 1884. Mint tanító működött 
Erdélyben. Önálló müvei: Versek (1906); Harc és 
béke (1916); Gyermekek köszöntő könyve (1923). 
•Földessy Gyula, tanár, író, szül. Nyíregyházán 

1874 okt. 18. Középiskolai tanulmányait u. 0. el
végezvén, a budapesti egyetemen tanári oklevelet 
szerzett. Kritikai és esztétikai tanulmányain ki
vül foglalkozott filozófiai és teológiai tanulmá
nyokkal is. Nagyobb munkáin kívül több kisebb-
nagyobb esztétikai és irodalomtörténeti cikke 
jelent meg a különböző folyóiratokban (leginkább 
a Nyugatban) és a hírlapokban. Ady Endre köl
tészetének egyik legalaposabb ismerője. Sajtó alatt 
van egy nagyobb breviáriumszerü összeállítása 



Földgáz 

Ady verses és prózai munkáiból, Ady minden tit
kai címen. Munkái: Petőfi (1911); Arany János, 
az ember és a költő (1917); Ady Endre (tanul
mány és ismertetés, 1919); Ady-tanulmányok 
(1921). Az Athenaeuni kiadásában sajtó alá ren
dezte Ady Endre összes költeményeit ós több pró
zai kötetét; azonkívül Dóczy Jenővel együtt 
szerkeszti az Ady-Muzeumot (Budapest, I. 1924, 
II. 1925). 

Földgáz (1. VII. k.). A magyar bányakincstár 
1908-1918 közötti időben az erdélyrészi medencé
ben hót és a régi Horvát-Szlavónia területén, a 
Lipik melletti Bujavicán egy F.-rnezőt tárt fel 
Böckh H. geológiai ós Bőhm P. műszaki vezetése 
alatt. Erre az időre esik a Morva-menti Egbell olaj -
területének felfedezése is, ahol szintén van F., 
1925. Hajdúszoboszlón 73°-os jódos-sós vízzel 
együtt fúrt meg a kincstár napi 4—5000 m8 P.-t. 
A kissármási P.-ra véletlenül bukkantak kálisó-
kutatás közben id. Lóczy L. és Papp K. kijelölése 
alapján. A többi magyar területek felfedezése 
Böckh H. és munkatársainak nevéhez fűződik, 
akik a magyar bányakincstár megbízásából rend-
szeresF.-petroleumkutatást végeztek. Erre vonat
kozó munkálataikat Jelentés az erdélyi medence 
P. előfordulásai körül eddig végzett kutató mun
kálatok eredményeiről (kiadja a m. kir. pénz
ügyminisztérium 1911—1913) írják le. Újabban 
Pávai Vájna P., A magyar állami szénhydrogén-
kutatások tudómányos eredményei (Bány. Koh. 
Lapok, 1926) ós A földkéreg legfiatalabb tek
tonikus mozgásai (Pöldt. Közlemények 1925) cím 
alatt számol be a magyar P.-kutatások eredmé
nyeiről. Ezek a munkák harmad- és negyedkori 
rétegekkel fedett medencéink felépítését és szer
kezetét új megvilágításban állítják elénk s nél
külözhetetlen alapot adnak a további P.-kuta
tásokhoz. 
*Földi Mihály, regény- és hírlapíró, szül. Buda

pesten 1894 okt. 14. Középiskolai tanulmányait a 
budapesti ref. főgimnáziumban végezte, majd a 
bndapesti egyetemhallgatója lett, hol 1917. orvosi 
diplomát nyert. A háborúban 4 évig vett részt, 
elÖbb mint közkatona, majd mint orvos. 1924 óta 
a Pesti Napló szerkesztője. Regényeinek és el
beszéléseinek tárgyait a modern városi ember 
életéből meríti; nagy megjelenítő erővel ír, de 
sokszor túlzó és rikító naturalizmussal színez ki 
egyes mozzanatokat. Munkái: Péterke, Szeppi, 
meg a többiek (novellák, 1913); Sötétség (regény, 
1915); Szakara (regény 2 kötetben, 1919); Babok 
(novellák, 1920); Háry János házassága (elb., 
1921); Hamlet királykisasszony (tanulmányok, 
1922); Mámorosak (regény, 1924); Sándor és 
Sándor (regény, 1924); Valakit szeretni kell 
(novellák, 1925); Engem szeress(vígiáték, Magyar 
Színház, 1925); Az orvos (regény, 1926); A ha
lasi Hirsch fiú (regény, 1926); Utolsó felvonás 
(Kamaraszínház, 1926); Bubi (vígjáték, Magyar 
Szinház, 1926). 

Földra^Feldru), Beszterce-Naszód vm. (Tr. E.) 
•Földreform, 1. Földbirtokreform. (XX. köt.) 
Földszin (Felfa), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Földvár (Feldioara), Brassó vm., (1920) 2435 

lak. (Tr. R.) 
Földvár (Feldioara), Pogaras vm. (Tr. R.) 

Förs ter 

•Föngtien (azelőtt Sing-king), a kínai Mand
zsúria legdélibb tartománya, amelyhez 1913 óta 
a Góbi K.-i része is tartozik a nagy Kingan-hegy-
ségig, ter. 276,900 km', (1922) 12.824,779 lak. Fő
városa Mukden. 

Fönikszhuta (Rolóvá Huta), Sáros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fonlak (Felnac), Temes vm. (Tr. R.) 
Fönyed, kisk. Somogy vm., (1920) 310 lak. 

*Föppl, August, német építészmérnök, szül. 
Gross-Umstadtban 1854 jan. 25., megh. Ammer-
landban 1924 aug 12. Előbb Lipcsében, Í895. a mün
cheni műegyetemen lett tanár. Fő müvei: Vorle-
sungen über techn. Mechanik (1898—1910); üá 
val, Ludwiggalírta: Drang u. Zwang (1920.2. köt.). 
Szerkesztette 1896—1915-ig a Mitteilungen aus 
dem meehanisch-technischen Laboratórium der 
Techn. Hochschule München gyűjteményt. 

Főrendiház (1. VIH. k.), 1918 nov. 16. óta nem 
működött, a törvényhozó hatalmat az 1920.1. t.-c. 
szerint az egy házból álló nemzetgyűlés gyako
rolta. A nemzetgyűlés nem volt folytatása jogilag 
sem az országgyűlésnek, sem az országgyűlés 
képviselőházának, hanem teljesen új, átmeneti 
intézmény a magyar alkotmányban. Az ország
gyűlésre vonatkozó jogszabályok tehát érvény
ben maradtak, csak az országgyűlés működése 
szűnt meg átmenetileg, míg a megfelelő szer
vezeti reform a működés újrafölvételót lehetővé 
tette. L. Felsőház. (XX. köt.). 

Főrév (Oberufer), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Förster, 1. Aurél, volt orsz. képviselő kiadta 

népszerű adomáinak gyűjteményét: Anekdoták 
(1925, I. köt.). 

*2. F. Aurél, filozófus, szül. Budapesten 1876 
júl. 9. Az egyetemet Budapesten és Berlinben 
elvégezvén, doktori és tanári oklevelet nyert. 
1915-ben a budapesti egyetemen a görög filozófiai 
irodalom magántanára lett, 1920. a Középiskolai 
Tanárképző Intézet tanára, 1921. a Magy. Tud. 
Akadémia lev. tagja, 1923. az Akadémia klassz. 
fii. bizottságának előadója, 1925. a közokt. ta
nács előadó tanácsosa. Főbb művei: A hexameter 
eredete (Budapest 1899); Symbolae criticae ad 
Aristotelis De anima libr. I. (1906); Euhemereum 
fiVemeí%-emlékfüzet 1926); Aristotelesde anima 
libri III. (u. o. 1912); Aristoteles a lélekről (u. o. 
1915); Magyar gimnázium (1915); Thales és 
Apollodoros (1919); Újgörög auktorokról I—IV. 
(Egyet, Phil. Közi. 1920—24); Herakleitos kos-
mológiája (1922); A M. Tud. Akadémia és a 
klasszikus ókor (sajtó alatt). 1915—25. szerkesz
tette az Egyet. Philol. Közlönyt. 

Förster, 1. Albán, zeneszerző, megh. Neu-
Strelitzben 1916 jan. 18. 
*2. F., Erich, német prot. teológus, szül. Greifs-

waldban 1865 nov. 4. Frankfurtban lelkész és fii. 
magántanár. Művei: Lebensideale(1901): DieEnt-
stehung der preuss. Landeskirche unter der Regie-
rung Friedrich Wilhelms III. (1905—7, 2 köt.); 
Die christl. Religion im Urteil ihrer Gegn er (1918). 

*3. F., Max, német filológus, szül. Danzigban 
1869 márc. 8. Tanár volt Würzburgban, Halléban, 
Lipcsében, 1925. Münchenben lett egyetemi tanár. 
Főleg az angol és ó-angol irodalomtörténetet mű
veli. Főbb müvei: British classical authors (1922, 
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97. kiad.);- Beowulf-Materialien (1908); Vercelli 
Codex CXVIL (1913); Die Beowulf-Handschrift 
(1919); AltenglischesLesebuch (1913); Keltisches 
Wortgut iin Englischen (1921). 

*4.í".,Oí/neá,németorvo8tanár,szül. Boroszló
ban 1873 nov. 9. ugyanott 1917. egyetemi tanár 
lett az ideggyógyászatból. Iratai főleg az ideg
betegségekkel foglalkoznak. Fő müvei: Physio-
logie und Pathologie der Koordination (1902); 
KrlegsschádigungenderperipherenNerven<1921). 

5. F., Wendelin, német romanista, megh. 
Bonnban 1915 máj. 18. 

Föudvarnagyi bíróság (l.VIII.k.).A6165/1918. 
M. B. sz. rendelet átalakította a Magyarországon 
lévő koronajavak, udvari kincstári birtokok és 
családi alapítványi vagyon állami zárlati bíró
ságává ; ebben a hatáskörben ez a bíróság ren
deli el az említett vagyon zár alá vételét és intéz
kedik a zárgondnoki kezelés tárgyában. B bíróság 
hatáskörébe utalta ez a rendelet továbbra is a 
királyi ház tagjainak hitbizományai felett a 
felügyeletet és a területenkívüliek ügyeit. A 
8760/1920. M. B. sz. rendelet szerint is fennmaradt 
az udvari kincstári, a királyi magán- és a családi 
alapítványi vagyonra nézve elrendelt bírói zárlat, 
míg a koronajavakra elrendelt zárlatot meg kell 
szüntetni; a F. elnöke gyakorolja a zár alól fel
oldott vagy az államfő használatába ezentúl ke
rülő korona javak felett a felügyeletet, továbbá 
a joghatósága alatt levő épületekben és lakások
ban a lakáshivatalt és a lakbérleti bizottságot 
megillető hatáskört. Az 1925. VIII. t.-c. 48. és 
49. §-ai e rendelkezéseket fenntartják. 

Fraas, Eberhard, német geológus, megh. 
Stuttgartban 1915 márc. 6. 
*Fraenkel, 1. Albert, német orvos, szül. Odera-

Frankfurtban 1848 márc. 10., megh. Berlinben 
1916 júl. 6. Ó fedezte föl a krupos tüdőgyuladás 
okozóját, a róla elnevezett diplokokkuszt. 

2. Í\, Kari, német higiénikus, megh. Ham
burgban 1915 dec. 19. 

Fraknó (Forchtenau), Sopron vm. (Tr. A.) 
Fraknói Vilmos (1. VIII. köt.), c. püspök, tör

ténetíró, megh. Budapesten 1924 nov. 20. 1914 
óta ismételten foglalkozott Mátyás királlyal (Tört. 
Szemle 1914 és Ung. Rundschau 1915), a Corvina-
könyvtárral (Budapesti Szemle 1924), a Habsburg
ház ós Magyarország viszonyának történetével 
(Akad. Értekezések XIV. 8., Budapest 1917); a 
világháború folyamán beható vizsgálat alá vette 
a hármasszövetség történetét (Budapesti Szemle 
1917, u. a. németül 1917), a magyar királykér-
dós felvetésekor pedig a magyar királyválasz
tások történetét (Nyilt levél, Budapest 1920). 
Önállóan megjelentek: Mátyás törekvései a 
császári trónra (1914); Mátyás király és a 
Hohenzollernek diplomáciai érintkezése (1914); 
Egyháznagyok a magyar középkorból (1916); 
Beckensloer magyar prímás III. Frigyes szol-
kálatában (1917); A Habsburgház első érint-
gezései Magyarországgal (1917); A hármas
szövetség agóniája (1917); A magyar ország
gyűlések befolyása a külpolitikára (1918); A 
magyar királyválasztások története (1921); 
Martinovics élete (átdolgozva, 1921); A Habs
burgház trónöröklési joga (1922); A bécsi Paz-

maneum megalapítása (1923). Tevékeny szerepe 
volt a bécsi magyar műkincsek hazahozatalán 
fáradozó bizottság munkálkodásában is. Utolsó 
terve — Mátyás király könyvtára történetének 
nagyarányú megírása, több szaktudós közre
működésével — már nem valósulhatott meg. 
1921-ben kétmilliós alapítványt tett a Szent 
István-Akadémia javára, ugyancsak végrende
letében általános örökösóvó tette. V. ö. Aldásij 
Antal, F. emlékezete (Kath. Szemle, 1925) és Tóth 
László (Magyar Könyvszemle, 1924). 

FTaknbn&da.sd(B,ohrbach), Sopron vm.(Tr.A.) 
Frameries, bányaközség Hainaut belga tarto

mányban, (1925) 13,625 lak. 
Framingham, város Massachusetts észak

amerikai államban, (1920) 17,033 lak. 
Franca villa Fontana, város Olaszország Lecce 

tartományában, (i92i) 17,128 lak. 
Francé (ejtsd: fraSsz), Jacques Anatole (családi 

nevén Thibault), francia költő ós író (1. VIII. köt.). 
megh. Saint-Cyr-sur-Loireban (Tours mellettj 
1924 okt. 12. Ujabb munkái: Les contes des Jac
ques Tournebroehe (1908); Suzette Labronsse 
(1908); Vers les temps meilleurs (1908); Les sept 
femmes de Barbe-Bleue (1909); La caution (1912); 
Étude psychologique (1913); Les Dieux ont soif 
(1913,1923. ChaineY. színművet irt belőle); Snr 
la voie glorieuse (1914); La révolte des anges 
(1914); Ce que disent nos morts (1916); La Gréce 
et la paix (1919); Le petit Pierre (1919); Le 
comte Morin, député (1921); Marguerite (1921); 
La vie en fleurs (1921). 1921-ben megkapta az 
irodalmi Nobel-díjat. Magyar fordításban újabban 
megjelent: Az istenek szomjaznak (ford. Bölöny 
György, 1913); Pártütő angyalok ford. Kunfi 
Zsigmond, 1917); Crainquebille (színmű, előadta 
a Madách-Szinház, 1919); Komédiás történet 
(ford. Hevesi Sándor, 1920); Clio (ford. Laczkó 
Géza, 1921); Gyöngyházszelence (ford. Laczkó 
Géza, 1921); Irodalmi élet (I., fordította Benedek 
Marcell, 1920); Irodalmi élet (II., ford. Lehel 
István, 1922). Péterke (ford. Szini Gyula); Virág-
fakadás (ford. u. a., 1922); A Szajna partján 
(ford. Lehel István, 1922); Virágzó élet (ford. 
Kuncz Aladár, 1923); Az ing (ford. Benedek 
Marcel, 1923); A vörös liliom (ford. Salgó Ernő); 
F. Anatole az ember, a bölcs a művész (I. F.-bre-
viárium, összeállította Benedek Marcel, 1923: 
II. F. A. beszélgetései, összegyűjtötte P. Gsell, 
ford. Sztrókay Kálmán, 1923; III. A holnap, ford. 
u. a. 1923; IV. Arcképek, ford. Biró Sándor, 1924: 
V. írókról, ford. Bársony Dezső, 1924). Régi dol
gok (ford. Ambrus Zoltán). V. ö. Michaut Gustave, 
A. Fr. Étude psychologique (Paris 1913). 

•Francé, Baoul, természetrajzi író, szül. Bécs
ben 1874 máj. 20. Budapesten a kereskedelmi aka
démiát végezte. A műegyetemen Entz Géza tanít
ványa és Klein Gyula asszisztense lett és meg
kezdte plankton-kutatásait és népszerűsítő iro
dalmi működését. 1892-ben a Földrajzi Társaság 
a Balaton protozoáinak, 1894. a Term. Tud. Társu
lat a Craspedomonadinák szervezetének, 1896. a 
Földtani Társulat a tőzeglápoknak kutatásával 
bizta meg. 1898-ban a magyaróvári növénykór-
tani állomáshoz került. 1902-ben Münchenben 
telepedett le, ahol az egyetemen teológiát tanult 
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és művészi irányban is képezte magát. 1906— 
1918-ig vezette a biológiai intézetet, több folyó
iratot alapított. Nagy termékenységü iró, több 
száz magyar és német közleményében és közel 
félszáz könyvében értékesítette kutatásait és a 
tudomány eredményeit eredeti felfogású, a nagy
közönség képzeletét megragadó stílusú Írásaiban 
és művészi rajzaiban. Magyarul írta a Graspedo-
monadinák szervezetéről szóló értekezését (1896) 
és a balatoni plankton kutatásának eredményeit 
(1896). Nagyobb művei: Der Wert der Wissen-
schaft (1906); Die technischen Leistungen der 
Pflanzen (1920); Das Lében der Pílanze (4 köt., 
2. kiad. 1921 óta); Das Edaphon (1922); Das 
Sinnesleben der Pflanzen (29. kiad., 1923); Zoezis 
(1921); Bios (2 köt., 1922); Das Lében des Acker-
bodens (1922); Grundriss einer vergl. Biologie 
(1922) stb. Magyarul megjelentek: A növények 
érzéki és szerelmi élete ; A darvinizmus mai ál
lása ; A növények élete (ford. Lambrecht Kálmán, 
1924); A föld élete (ford. Vadász Í7.,1925); Ösz-
szeliasonlitó biológia (ford. Lambrecht Kálmán, 
1926); Élet a földben; Kerti séták (1926). Élet
rajza Hans Fischertöl, E. P., das Bueh eines Le-
bens (1924). 

*Franchet d ' E s p e r e y (ejtsd: fraSsé deszperé), 
Louis Félix Marié Frangais, francia marsai, 
szül. Mostaganemban (Algéria) 1856 máj. 25. A vi
lágháborúban 1914 szept.-ben az ő vezetésével 
vetették vissza a marnei csatában Bülow német 
hadseregét; 1916. a francia középhadsereg fő
parancsnoka lett; 1918. a keleti hadsereg főpa
rancsnoka; az összeomlás után bevonult Bel
grádba. A Károlyi-kormánynak ott megjelent 
tagjai előtt megfenyegetve a meghódoló Magyar
országot, rákényszerítette a lealázó fegyverszü
netet. Később a főhaditanács tagja s az afrikai 
csapatok főfelügyelője, 1921. marsai lett. 

Franchetti, Ádalberto, báró, olasz bankár és 
zeneszerző újabb operája Glauco (1922). 
*Francia állampolgárokkal szemben fennálló 

tartozások rendezése. A háború előtti és a béke
szerződés 231. cikke alá eső tartozásaink rende
zése céljából két egyezményt kötöttünk, amelyek 
az 1922. XXVIII. és az 1924. VIII. t.-c.-kel van
nak becikkelyezve. Az egyezmény lényege az, 
hogy e tartozásainkat 30 év alatt törleszthetjük 
oly módon, hogy a magyar állam a tartozások 
összegének megfelelő értékű címleteket bocsát a 
francia hitelezők rendelkezésére. A címletek évi 
ö'/sVo-os kamatot hoznak. A törlesztés sorsolás 
fttján történik. 
•Francia-Egyenlítői-Afrika (Afrique Equato-

riale Frangaise), francia gyarmat, ter. 2.255,870 
km2, (1921) 2.850,868 lak. Fővárosa Brazzaville, 
4000 lak. P. következő részekből áll : Gabun, 
Közép-Kongo, Ubangi Sári, Cad. Határai: Ka
merun, az Atlanti Óceán, Nigéria, Francia-Nyu-
gat-Afrika, Szudán, Belga-Kongo, Kabinda és 
Lybia. Kikötői: Libreville és Loango. Folyói: 
Kongó, Ubangi, Ogove és Sári. Középhőmérséklete 
a partokon 25—26°; az esős évszak febr.—ápr.-ig 
tart. Növényzete buja és pálmákban gazdag. Ál
latvilága a nyugat-afrikaival azonos, leopárd, 
bivaly, vaddisznó, víziló és krokodil az őserdők 
jellemző állatjai, emellett F. a gorilla és csimpánz 

tulajdonképeni hazája. Lakossága a törpe abongo, 
f ang és az ezzel rokon bakelaj, továbbá a bateke 
és ubangi népekből áll. Európaiak száma kb. 2000. 
Van 94 nyilvános, továbbá 55 missziós iskola. 
Az egész terület meghódítása 1843—1913-ig tar
tott. Legújabb alkotmánya 1913-ból való. A 
gyarmat élén kormányzó áll, ő vezeti a kormányzó
tanácsot (Conseil de gourvernement) és a közigaz
gatási tanácsot (Conseil d'administration). V. ö. 
Bruel, Bibliographie de l'Afrique Équatoriale 
(1914); Migeol, Aeross E. A. (1923). 

Francia-Guinea, 1. Guinea. (IX. és XX. k.) 
Francia-Gujána, 1. Gujána. (IX. és XX. k.) 
Francia-India (Étáblissements Frangais dans 

l'lndej (1. VIII. k.), Franciaország szétszórt gyar
matai Elő-Indiában, ter. 513 km2, (1921) 269,579 
lak. Kormányzóját a köztársaság elnöke nevQziki, 
ügyeit a 28 tagú titkos tanács intézi, a francia sze
nátusba és képviselőházba egy-egy tagot küld. 
Fő városa Poudichéry. Beosztását a következő táb
lázat mutatja: 

Établíssement: 
Chandernagor 
Janaon , 
Karikai 
Mahé 
Pondichóry ._ 

Terület kmMjen 
9-6 

17-7 
135-2 
59-1 

291-4 

Népesség 
25,423 
4,630 

54,356 
10,827 

174,343 

Francia-Indokína, 1. Indokina. (X. és XX. k.) 
Francia irodalom (1. VIII. köt.). 1910 körül 

egy francia kritikus ötvenre becsülte a külön
böző irodalmi irányok és iskolák számát. Hatá
rozott túlsúlyra — a világháború alatt — a na
cionalista irány tett szert, melynek jelentős sze
repe volt abban, hogy a gigászi küzdelem a 
franciákra szerencsés befejezést nyerhetett. Kü
lönösen Maurice Barrés háborús könyvei (L'áme 
francaise pendant la guerre; La génié du Ehin) 
tettek sokat a nemzeti öntudat és áldozatkészség 
ébrentartására. Háborús élemények költői meg
nyilvánulásai Paul Adam utolsó művei (Beims 
dévasté; La livre d'Arras); a főhadiszállás színes 
képét festi Marcel Boulenger (szül. 1873) La cour 
c. regényében; a katonai kórházak életét raj
zolja Georges Duhamel; igen erőteljes alkotások 
Eené Benjámin (szül. 1883) Gaspard és Roland 
Doryclés (szül. 1886) Les croix de bois (1919) e. 
regényei; míg a legnagyobb könyvárusi sikert 
a Zola nyomdokain haladó antimilitarista Henry 
Barbusse (szül. 1874) aratta La feu(1916) c. ma
gyarra is lefordított regényével. Sok éles táma
dást váltott ki Eomain Bolland háborús könyve 
(Au dessus de la mélée) anarchista irányával, míg 
Anatole France-ot úgy elragadta a háborús láz, 
hogy hajlott korát és pacifista elveit meghazud
tolva, önként jelentkezett katonának. 

A lírában a szimbolista irány tovább tartotta 
magát, sőt Henry de llégnier személyében az 
Akadémiába is bekerült. Ide sorolhatók Léon 
Deubel, Fermat Divoire (1883), Théo Teriét, a 
költőfejedelemmé kikiáltottPaulJForí(szül.l872), 
aki Anthologie des ballades francaises (1893— 
1922) című sorozatóban a vers-libre egyik leg
kiválóbb művelőjének bizonyult s a mesterével, 
Mallarmévál terméketlenségben vetekvő Paul 
Valéry (szül. 1872), akit egy 1921. tartott irodalmi 
szavazás a kor legelső költőjének tett meg. A 
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kubizmus megalapítója Guillaume Apollinaire 
(1880—1918) inkább virtuóz, mint alkotó tehet
ség volt. B csoport legtehetségesebb tagja Andró 
Sálmon (szül. 1881). A dadaizmus főképviselője 
Jean Gocteau (szül. 1881). A Charles Vildrac (szül. 
1882), Georges Duhamel (szül. 1884) és mások 
által 1906 őszén megalapított créteili «apátság» 
vezéralakja, Jules Romains (szül. 1885), a La vie 
unanime (1908) szerzője. A hagyományos vers
formák művelői közUl a korán elhalt Joaehim 
Gasquet, a szentimentális Paul Géraldy, a vallá
sos Louis Mercier, Mauriee Rostand és Anna de 
Noailles, az Akadémia nagydijának (1921) nyer
tese, válnak ki. A szociális gondolatkör énekesei 
sorából Jehan Rictus (szül. 1867), Henry Franck 
(1889-1912), André Spire (szül.1868) és Edmond 
Flep (szül. 1872), túlnyomórészt zsidó szárma
zású írók tűnnek ki. 

A drámairodalom erősen visszaesett. Bugéne 
Brieux a háború alatt teljesen elhallgatott, 
Henry Bataille, Alfréd Gapus, Mauriee Donnay, 
Henri Lavedan, a régi gárda más eminens tagjai 
pedig nagyobb irodalmi értékeket nem termeltek. 
A filozofáló Francois de Gurel (szül.l 880) tartalmas 
drámáival soká nem tudta meghódítani a mulatni 
vágyó nagyközönséget, míg végre a La térre 
inhumaine (1922) az ő számára is meghozta a tar
tós színpadi sikert. A társadalmi szatíra terén Fer-
nand Grommelynck (szül. 1888) aratott tetszést Le 
cocu magniflque (1920) c. bohózatával. Tartalma
sabb szinműlrók még a humorista Prancis Garco 
(szül. 1886), Lucien Descaves (szül. 1861), Sacha 
Guitry (szül. 1885), H.-R. Lenormant (szül. 1882) 
és Mauriee Magre. A verses dráma művelői Ed
mond Rostand felesége, Rosemonde Gérard ós fia 
Mauriee, Paul Glaudel, Georges Duhamel, Paul 
Fort, André 6r-iáe,Francois Porché, Jules Romains 
de tartós sikert egyikük sem aratott. Újabban 
nagy hatást gyakorolt a dráma fejlődésére a J. 
Gopeau vezetése alatt álló Théátre du Vieux-
Colombier, mely a külföldi színpadi alkotások 
legfőbb francia közvetítője. 

A széppróza terén a legkiválóbb egyéniségek 
MarcelPréwsí (1873—1922) és Romáin Rolland, 
az aprólékos lélek elemzésnek inkább a külföldön 
méltányolt mesterei, valamint a bolsevizmus ha
tása alatt antiszemitává lett Tliaraud fivérek 
(Jérőme, szül. 1874 és Jean, szül. 1877). Pompás 
elbeszélő volt Mauriee Maindron (1857—1919). 
A Zola nyomdokain járó szociális regény fő kép
viselői Henry Barbusse, Louis Bertrand (szül. 
1866) és Gustave Geffroy. A kalandos regényt 
sikerrel művelik Pierre Benőit, René Bizet (szül. 
1887), Mauriee Deftobra (szül. 1885), Gaston 
Leroux és Pierre Mac Orlan (szül. 1883). A hu
moristák élén Prancis Carco (szül. 1886) áll, aki 
egyúttal érzelmes verseket is írt. A lólekelemző 
regény újabb képviselői az akadémikussá lett 
Édouard Estaunié (szül. 1862) mellett Émile 
Glermont (megh. 1916), Émile Henriot (szül. 1898) 
és Edmond Jaloux (szül. 1878). A katolikus irány 
főreprezentánsa Henry Bordeau (szül. 1870). Az 
impresszionizmust képviseli a regényben Jean 
Giraudoux (szül. 1882) s a hamisítatlan exotiku-
mot René Marán, aki a négerkérdést tárgyaló 
Batoualajával 1921. a Goneourt-díj nyertese lett. 

A kat. misztika és túlfűtött érzékenység sajátsá
gos keverékei Henry de Montherlant (szül. 1896) 
regényei. Jelesebb nőírók: Marguerite Audoux, 
LucieDelarue-Madrus{szül. 1880), a Palesztiná
ban nevelkedett Miriam Harry és Colette Yver 
(szül. 1874). 

A jelenkor vezető kritikusai Adolphe Brisson, 
René Doumic, Paul Souday és Fernand Van-
dérem az irodalom, Camille Mauclaire, André 
Michel és Ambroise Vollard a képzőművészet, 
Camille Bellaigue, Jean Chantavoine, Pierre 
Lalo és Émile Vuülermoz a zene terén. A pub
licisztika terén R. de Jouvenél, Sembat, Gustave 
Téry és az erőteljes, metsző stílusával inind 
közül kiváló Léon Daudet (szül. 1868), az Action 
Francaise harcias szerkesztője vezet. Foch tábor
nagy jeles katonai írónak is bizonyult. 

A belgiumi F.-ban még inkább uralomra jutott 
a háborús mentalitás. A két legkiválóbb költő: 
Mauriee Maeterlinck és Emilé Verhaeren (megh. 
1916) utolsó köteteit háborús élmények sugalták. 
Jeles háborús verseket írt még Émile Cammaerts 
és Albert Giraud. A háborús próza legkiválóbb 
termékei Pirenne tanár Souvenirs de captivité 
en Allemagne (1920) és Ernest Yerlant L'oeuil 
sur les Ostrogoths c. kötetei. Érdekes kísérlet 
Iván Gilkin Le roi Copheta (1920) c. rímtelen 
versekben írt drámája. A legnagyobb sikere a 
dráma terén Grommelynck-nek volt. V. ö. Le 
Goffic, La littérature francaise au XIX. et XX. 
siécle (1922); Bédier és Hazárd, Histoire de la 
littérature francaise illustrée (1923); E.-R. Cur-
tius, Die literarischen Wegebereiter des neuen 
Frankreichs (3. kiad. 1923); J. Hydier, Les tech-
niques modernes du vers francais (1923); R. 
Lalou, Histoire de la littérature francaise contem-
poraine(1924); Belgiumról: M. Gouchez, Histoire 
des lettres f rancaiseB de Belgique (1922). 

*Francia-Marokkó,l.Jliarofc/co.(XIII.ésXX.k.) 
Francia-Nyugat-Áfrika (Afrique Occidentale 

Frangaise) (1. VIII. k.), francia gyarmat Afrika 
középső Ny.-i részén, ter. 3.519,200 km2, (1923) 
12.783,111 lak, ebből európai 9735. Fővárosa Da
kar. Újabban a következő gyarmatokkal bővült: 
1919-ben Haute-Volta, 1921. Mauretania, 1922. 
Nigéria. Legújabb alkotmánya 1920-ból való. A 
közigazgatás feje a főkormányzó, kinek a kor
mányzótanács (Conseil de gouvernement) mellé 
van rendelve. A nyolc kolóniának önkormány
zata van s mindegyik élén kormányzó, az emellé 
rendelt főtitkár és közigazgatási tanács (Conseil 
d'administfation) áll. Csupán Szenegált képviseli 
a francia parlamentben egy képviselő. F. közigaz
gatási beosztását az alábbi táblázat mutatja: 

Gyarmat Terület.! Népes-
km2 ség Főváros 

192 Szenegál ... ._ _. ... 
Francia-Guinea (Gulnée-

Francaise) ._ 
Elefántcsont-part (Cőte 

d'Ivoire ... _. ... 
Dahóme (Dahomey) 
Francia-Szudán (Soudan-

Francaise) 370 
FelsS-Volta (Haute Volta) J 107, 
Nigéria (Coloniedu Niger) (980, 
Mauretania (Mauretania) 1400 

923 

000 il.269,116 II Saint-Lonis 

600E2.561,69ő|Kuluba 

'i.l ,000 
700 
000 
000 
000 
000 

.301,8321 Bingerville 
1.026,3211 Konakry 

.015,388 Wadadugn 
974.597 PortO Xo'vo 

.149,564 Sinder 
284.598 IjSaint-Louis 
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Franciaország (1. VIII. köt.). A világháború 
után a versaillesi szerződés alapján (1919 jún. 28) 
F. újra visszakapta az 1870. évi porosz-francia 
háborúban elvesztett régi területeit, Blszászt és 
Lotharingiát. Blszász a Bas- és Haut-Rhin, Lotha-
ringia Moselle département elnevezéssel kapcso
lódott be a francia közigazgatásba. P. területi és 
népességi adatai (1921) ez új részek figyelembevé
telével a következők: 

Ország v. országrész 
Terü le t 

k m ' 

Háború előtti F 536,464 
Sas-Rhin d é p . 4,786 
Üaut-Rliin dép. . 
iloselle dép 

3,508 
6,228 

550,986 

37.885,863 
651,686 
463,943 
589.120 

39.595,612 

Nép
sűrűség 

76 
136 
134 
95 

72 

A versaillesi szerződéses. §-a alapján katonai
lag megszállotta azonkívül a német Saar-vidéket, 
hogy a németek által elpusztított északfraneia-
országi területek felépítésére kellő biztosítéka 
legyen. A Saar-vidék területe 1880 km2, népessége 
(Í920) 713,105 volt. (L. még Németbirodalom 
cikket a pótkötetben, XX.) Mandatáriusságot 
nyert azonkívül F. a Kémetbirodalomtól elvett 
Togo és Kamerun afrikai német gyarmatok 
egy részére. A Nagybritanniával közös megbíza
tás 877,200 km2 területre és 2.686,000 lakosra 
terjed ki. 

Az 1921-iki népszámlálás szerint a lakosság az 
egyes départementok között a következőképen 
oszlott meg: 

A dépar tement n e v e 

Ain _. . . 

Allier 
Alpes (Basses-)... .. 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-llaritimes 

Ariége 
Attoe 
Aiide - — 

Belíort (Territ.) 
Bonches-du-Rhöne -~ . . . . . . ._. . . . 
Calvados 
Cantal 

Cöte-d'Or - . . . 
Cötes-du-Nord 

Dordogne . . . ._ 
DOUDS . . . — 
Drőme - - - -

Enre-et-Lolr 

Gard 
Garonne (Haute-) 
Gers 
Gironde - — 

Terü le t 
km* 

5,626 
7,428 
7,382 
6,988 
5,643 
3,736 
5,556 
5,253 
4,903 
6,026 
6,342 
8,771 

608 
5,248 
5,693 
6,779 
5,972 
7,232 
7,304 
5,888 
8,722 
8,787 
7,218 
5,606 
9,224 
5,260 
6,561 
6,037 
5,940 
7,029 
5,881 
6,367 
6,291 

10,726 
16,224 

6,992 
6,906 
6,158 
8,237 

Népesség 
(1921) 

315,767 
421,515 
370,950 

91,882 
89,275 

357,759 
294,308 
277,811 
172,851 
227,839 
287,052 
332,940 

94,338 
841,996 
384,730 
199,402 
316,279 
418,310 
304,800 
273,808 
281,959 
321,088 
557,824 
228,244 
396,702 
285,022 
263,509 
303,159 
251,255 
762,514 
396,169 
424.582 
194,406 
819,404 
488,215 
558,574 
260,535 
327,743 
525,522 

A dépa r t emen t n e v e 
Te rü l e t 

km* 

J u r a 
Landes ._. _ 
Loir-et-Cher „ _ 
Loire ._ 
Loire (Haute-) _ 
Loire-Infér ._ 
Loiret 
Lot __ 
Lo t - e t -Garonne . . . ._ _ 
Lozére _ „ . . . 
Maine-et-Loire . . . . . . . . . 
Manche . . . . . . . . . ._ _ 
Marne _. ._ _. 
Marne (Haute-) ._ 
Mayenne 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse 
Morbihan 
Moselle . . . . . . _ _ 
Nievre _ . . . 
Nord _. 
Oise ._ _ 
Orne 
Pas-de-Calais . . . . . . ._ _ 
Puy-de-Döme ._ _ 
Pyrénées , Basses- . . . __. . . . 
Py rénées , Hau te s -
Py rénées Or ienta les „ . . . 
Rhin (Bas-) 
E h i n (Haut-) . . . . . . . . . 
RhSne 
Saöne (Hau te - ) . ._ 
Safin-et-Loire 
S a r t h e . . . ._ . . . . . . 
Savoie . . . . . . ._ 
Savoie (Haute-) 
Selne 
Seine (Infér ieure-) . . _ 
Seine-et-Marne __ 
Seine-et-Oise _. 
Sévres (Deux-) 
Somme ._ 
Ta rn ._ 
Tarn-e t -Garonne 
Var 
Vaucluse.- — ... 
Vendée 
Vienne _ _ 
Vienne tHaute-) „ 
Vosges _ 
Yonne . . . . . . ._ _ — 
Külföldön levő t i sz tvise lők, k a t o n á k 

és t enge ré szek — 

Összesen . . . . 
*) Ebből 1.550,459 idegen . 

5,055 
9,364 
6,422 
4,799 
5,001 
6,980 
6,812 
5,226 
5,385 
5,180 
7,218 
6,412 
8,205 
6,257 
5,212 
5,280 
6,241 
7,093 
6,228 
6,888 
5,774 
5,887 
6,144 
6,752 
8,019 
7,712 
4,534 
4,145 
4,786 
3,508 
2,859 
5,375 
8,627 
6,245 
6,188 
4,598 

480 
6,342 
5,931 
5,659 
6,054 
6,277 
5,780 
3,731 
6,023 
3,578 
7,016 
7,044 
5,555 
5,903 
7,461 

(1921) 

229,062 
263,937 
251,528 
637,130 
268,910 
649,723 
337,224 
176,889 
239,972 
108,822 
474,786 
422,612 
366,734 
198,865 
262,447 
503,810 
207,309 
546,047 
589,120 
270,148 

1.787,918 
387,760 
274,814 
989,967 
490,560 
402,981 
185,760 
217,503 
651,686 
468,943 
956,566 
228,348 
664,816 
389,235 
224,874 
235,668 

4.411,691 
880,671 
349,234 
921,673 
310,060 
462,624 
295,588 
159,559 
322,945 
219,602 
397,292 
306,248 
350,235 
383,684 
273,118 

192,973 
550,986 i S g ^ ö ^ ' ) 

1925. évi állami bevétele a költségirányzat sze
rint 32.858, kiadása 32,814 millió francia frank 
volt. Államadósság (1925 végén) 2707 milliárd 
belső ós 33-8 milliárd frank külső (főleg ameri
kai) adósság. 

1925. évi külkereskedelmi forgalma: Bevitel: 
43,980, kivitel: 45,413 millió frank. Hajófor-
galom: Francia kikötőkbe érkezett 26,396 hajó 
43.993,000 tonna árúval, eltávozott 22,378 hajó 
36.834,000 tonna árúval. Vasutak hossza: 41,471 
km. Hadügy: Általános védőkötelezettség. Szol
gálati idő 30 év, ebből 1V2 év tényleges. Béke
létszám : 698,000 katona, 34,228 tiszt. Hadsereg 
és haditengerészet kiadása (1925) 5,168.900,000 
frank. 

Története. Poincaré Raymond köztársasági 
elnöksége (1913—20) idejére a francia törté
nelemnek egyik legfontosabb korszaka esik, 
melyben az 1871 óta ébren tartott reváns-eszmét, 
Elszász-Lotharingia visszaszerzését sikerült meg-
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valósítania, Németországot pedig, mely a két tar
tományt 1871. F.-tól elvette, megalázó békére 
kényszerítenie. Poincaré maga is íotharüigiai 
származású volt, aki szabad folyást engedett 
annak a merész politikának, melynek központját 
a párisi orosz nagykövetség képezte és amellyel 
szemben a különböző francia kormányok Izvol
szki kinevezése óta tehetetleneknek bizonyultak. 
1911 eleje óta P. politikai érdeklődését az orosz 
szövetség foglalta le. Abban látták garanciáját 
az 1911 tavaszán megkezdett marokkói meg
szállásnak, amelyet 1912. sikerült is protekto
rátussá alakítani. Oroszország viszont a maga 
részére P. támogatását a keleti kérdésben igé
nyelte, hol a balkániháborúkidejénhatalmi állása 
jelentékenyen megszilárdult. Midőn Poincaré az 
elnöki széket elfoglalta, Izvolszki a Szent András 
kereszt átnyujtásával kedveskedett neki, az elnök 
pedig kevéssel azután az Blyséeben megtartott 
katonai tanácskozásban, melyen Joffre vezérkari 
főnök vezetésével P. parancsnokló tábornokai vet
tek részt, márc. 4. a hároméves katonai szolgálat 
behozatala mellett foglalt állást. A parlament 
pénzügyi bizottsága ugyanazon a napon megtar
tott ülésében a kormánytól kért félmilliárdos 
póthitelt elvben elfogadta ugyan, az összeget 
azonban negyedrészével alább szállította. Márc. 6. 
a kormány a hároméves katonai szolgálat tör
vényjavaslatát benyújtotta és júl. 19. a 300 
millió frankos póthitellel együtt megszavaztatta, 
de ugyanakkor 200 millió frank deficitet, a fran
cia katonai missziónak az orosz hadgyakorlatok
ról való visszatérése után már 770 millió frank 
hiányt volt kénytelen kimutatni, november végén 
pedig 1300 millió aranyfrankos államkölcsön 
javaslatával lépett a kamara elé, mely erre dec. 
2. a Barthou-kovm&nyt leszavazta. Barthou he
lyét Doumergue foglalta el, aki pénzügyminisz
terévé Gaillauxt választotta, ez azonban minden 
leleményessége mellett is 300 millió deficitet 
irányzott elő, mire az 1914 májusi választások 
olyan határozott radikális-szocialista többséget 
adtak, hogy a francia-orosz szövetség politikája 
végérvényesen elveszíteni látszott a talajt. A 
francia nép nyiltem a háború ellen foglalt állást 
és az új többség Poincaré ellen látszott felsora
kozni a szocialista Jaurés vezetése alatt, kinek 
békés politikája új hatalomként nőtt ki a pártok 
küzdelmeiből. Az elnök a köztársaság legnagyobb 
tekintélyeiből állította össze az agg Bibot kabi
netjét, mely Doumergue kétes örökét elvállalta, 
de a kamarában azt is leszavazták és ezzel elér
ték, hogy jún. 14. többségi kormány alakult, 
melynek vezetését a radikális-szocialista Yiviani 
Eené vállalta el. A francia-orosz szövetség bará
tai ezzel a harcot elveszítették, de 16-án már 
Viviani maga is 800 millió frank kölcsönt kórt, 
28-án pedig a szarajevói merénylet olyan kül
politikai helyzetet teremtett, mely a francia-orosz 
szövetséget egyszerre homloktérbe állította Yi
viani júl. 15. már 5200 millió aranyfrankos 
költségvetést szavaztatott meg és Poincaréval 
együtt utazott Pétervárra, hol Oroszországnak 
alkalma nyilt meggyőződnie arról, hogy európai 
bonyodalom esetén P. mellette fog állani. Alig 
hogy Poincaré 23-án este hajóra szállt, másnap 

reggel az orosz minisztertanács elhatározta, hogy 
az osztrák-magyar-szerb ellentétre való tekin
tettel az orosz haderőt mozgósítja. Ezzel a cári 
orosz kormány F.-ra is rákényszerítette aháború 
vállalását és így Yiviani nyomban Parisba 
érkezése után, már 29-én biztosította Izvolszki 
orosz nagykövetet, hogy P. összes szövetségi 
kötelezettségeit teljesíteni fogja. Minderről a 
francia nép nem volt tájékozva és midőn Jaurés 
kísérletet tett, hogy Vivianit a háború vállalásá
tól visszatartsa, két órával a kihallgatása után 
meggyilkolták. 

A háború (1. Világháború) P.-ra nézve nagy 
kockázattal járt, mert a német haditerv szerint 
háború esetén az egész német haderőnek P. ellen 
kellett vonulnia. 

A kormány éppen ezért szept. 2. Bordeauxba 
menekült, mertanómetekCompiógne vonaláig el
jutottak ós csak dec. közepén tért vissza, hogy 
ismét a fővárosból irányítsa háborús politikáját. 
Ennek egyik diadala Caillaux letörése volt. Cail-
laux a radikális-szocialista párthoz tartozó poli
tikus és aPoincaré-Briand csoport ellensége volt, 
kit a francia békepárt tekintett vezérének ós aki
től a véres háború gyors befejezését várták. Cail
laux a Doumergue-kormány pénzügyminisztere 
volt egész addig, amíg második felesége a férjét 
támadó Figaro hirlap szerkesztő jót, Calmette-et 
1914 márc. 17. agyon nem lőtte. Ezzel Caillaux 
letört, a háború kitörése után pedig a hatalmon 
levő csoport elől külföldre utazott. Annak elle
nére, hogy a kormánynak ettől kezdve számba
vehető ellenzéke nem volt, a háború fordulatai 
következtében a kormányok egymást váltogattak. 
Yiviani 1915 okt. 29. az orosz vereségek hatása
ként Briandnak, ez 1917 márc. 17. az orosz 
forradalom következményekónt Bibotnak, ez 
ismét szept.-ben Painlevének engedte át helyét. 
Végül nov. 16. Clemenceau került hatalomra, 
ki az amerikai segítségre támaszkodva, három 
évtizedes küzdelem és várakozás után a diktátor 
erejével készült szembefordulni Franciaország 
külső ellenségeivel és a béke gondolatának belső 
barátaival. Az árulási perek véget nem érő soro
zata gyors egymásutánban kezdett leperegni a 
francia közélet színpadán. 1917 ápr. 17. a német 
propagandával összeköttetésben álló Bolo pasát 
végezték ki ; aug. 14. a Bonnet Bouge szélső 
radikális lap szerkesztőjét, Almeyreáat halva 
találták börtönében; 1918 jan. 14. Gaillauxt fog
ták el; máj. 15. a Bonnet Bouge kiadóját, Duvalt 
kivégezték; aug. 6. Malvy belügyminisztert 5 évi 
száműzetésre, 1919 máj. 8. Leroix Pierret a 
Journal napilap eladásáért halálraítéltek, végűi 
1920 febr. 17. Gaillauxt is elitélték. Mindezzel 
nyilt ellentétben állott az, hogy Jaurés gyilkosát. 
Villaint 1919 márc. 30. felmentették. 

Ugyanígy bánt Clemenceau az ellenséges álla
mokkal Is és a versaillesi békeszerződós a többi 
szerződésekkel együtt Uz ő «integrális békés jel
szavának jegyében született meg, ami ellen a 
szövetséges hatalmak sohasem tudtak egységes 
frontot alkotni. Az orosz hatalom megsemmisült, 
az olasz hallgatásra volt kárhoztatva, Anglia és 
Amerika figyelmét Európán kívüli események 
kötötték le. Clemenceau hatalmának az 1920-iki 
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elnökválasztás vetett véget. 1920 jan. 17. ugyanis 
Deschanel Pault emelték az elnöki székbe, mire 
másnap Clemenceau, miután már elnökké való 
jelölésétől visszalépett, a kormánytól is vissza
vonult. Helyét Millerand foglalta el, aki a Cle
menceau bukásával megszűnt legfelsőbb tanács 
helyét elfoglaló nagykövetek tanácsának is elnö
kévé lett. Deschanel elnökségének legfontosabb 
eseménye Caillaux szabadonbocsátása volt. Ápr. 
25. azonban az elnök vonatából kiesett és hosz-
szabb betegség után szept.-ben elhagyta helyét, 
melyre a szept. 23. elnökválasztás Millerandot 
állította. Millerand Briand és Poincaré kormá
nyaival vitte az ügyeket. A kamara 1921 márc. 
24 javaslatot fogadott el, mely a népiskolák 
növendékeit katonai kiképzésben óhajtja részesí
teni, az iskolákban bevezetett katonai kiképzést 
pedig a hadügyminisztérium ellenőrzése alá he
lyezte. Máj. 28. a köztársaság a Vatikánnal is
mét felvette az 1907 óta megszakadt diplomá
ciai kapcsolatot, mire a Szentszék nov. 2. az 
1905. a kormánytól felállított francia kultusz
egyesületeket elismerte és ezzel a béke helyre
állott. Briand miniszterelnök helyét 1922 jan. 12. 
a francia érdekek hathatós védelme érdekében 
Poincaré foglalta el, ki a tervezett katonai refor
mot végrehajtotta, az államháztartást pedig a 
hadsereg megerősítése végett félmilliárd frank 
évi többlettel terhelte meg. A Briand-Poincaré 
kormányzat legnagyobb tehertételét azonban a 
Ruhr-vidék megszállása (1. Németbirodalom, XX. 
köt.)és a háborús kölcsönök rendezetlensége jelen
tette, mi a frank esését vonta maga után. Poin-
carénak 1924 tavaszán vissza keltett vonulnia, 
mert alig hogy ápr. 12. a háborús parlament 
feloszlott, a máj. 11-iki választásból már is a 
radikális ellenzék emelkedett ki győztesen. Az 
új többség vezérei Herriot lyoni polgármes
ter és Painlevé, a radikális szocialisták párt
vezérei voltak, kik közül az előbbit 1923. orosz
országi utazása tette ismeretessé. A jun. 1. össze
ült új parlament Poincarét már valóban nem 
találta hatalmon, ezzel azonban még nem elé
gedett meg, hanem Poincaré után Millerand 
köztársasági elnök ellen fordult, kit a háborús 
politika vezérének tartott. Alig, hogy a kamara 
elnöki székét Painlevé foglalta el, Herriot kije
lentette, hogy Millerand alatt nem hajlandó kor
mányt alakítani. Az elnök erre másokkal kísérle
tezett, az általa megbízott Marsai kabinetét azon
ban a kamara nem fogadta el. Mivel pedig a vissza
utasításhoz a szenátus is csatlakozott, jún. 11. 
Millerand lemondott és helyébe Doumergue 
Gastont választották a köztársaság elnökévé. A 
kormányt most már a többség élén álló Herriot 
alakította meg, kinek első rendelkezése CaiUaux 
és Malvy miniszterek megkegyelmezésének ki
eszközlése, a Vatikánnal való újabb szakítás, 
Zola hamvainak a Pantheonban való elhelyezése 
és az orosz tanácsköztársaság elismerése volt. 
Az okt. 28.-iki elismerés után Parisban ismét 
orosz követ foglalta el helyét. Nem sokkal az
után, hogy a kamara 1925 febr. 3. a vatikáni 
francia nagykövetség megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslatot elfogadta, érezhetővé lett az 
ellenzék megerősödése is. Millerand ugyanis a 

nacionalisták ólén már 1924 őszén zászlót bontott 
a kormány ellen és Herriot 1925 máj. 15. Painle-
vének adta át a helyét. Painlevé kormánya már 
nem volt egységesnek mondható, mert a legfonto
sabb tárcák egyikét Millerand emberének adta. 
Igaz,hogy.Brwmd ellensúlyozása végett Caillauxt 
a pénzügyi tárcával kínálta meg, a rehabilitált 
pártvezér azonban a háborús politikától meginga
tott frankot már nem tudta megmenteni. A fran
cia csapatok részben kiürítették a Ruhr-vidéket, 
a háborús adósságok azonban ijesztő mértékben 
szaporodtak, főleg Marokkó és Szíria pacifikálása 
miatt. Caillaux, mint a vagyonadó régi ellensége, 
a bankjegyforgalomnak 45-ről 51 millióra való 
felemelésével, továbbá a jövedelmi és az indirekt 
adók felemelésével akart a pénzhiányon segíteni; 
az államkötvényekre pedig aranykamatozású köl
csönt adott M, miáltal a pénzügyi egyensúlyt 
1925-re helyreállította. Azonban nem járt ilyen 
eredménnyel a washingtoni tárgyalás, mert a 
francia államadósságot (91 milliárd papirfrank) 
az Egyesült-Államok nem szállították le. Erre 
Herriot indítványára a radikális szocialisták a 
vagyonadó behozatala mellett foglaltak állást, 
ami 1925 okt. 28. CaiUaux és a Painlevó-kormány 
bukását vonta maga után. Most Painlevé új kor
mányt alakított, melyben eleinte sajátmaga volt 
pénzügyminiszter, de már nov. 23. megbukott. 
Utóda Briand lett, aki Loucheurt vette be pénz
ügyminiszternek s a középpártokra támaszkodott, 
de az már dec. 15. megbukott. Az új pénzügymi
niszter Doumer, ugyanaz évben már a hetedik 
volt. Programmja új indirekt adók behozatalából 
állott. Emiatt a jobbfelétolódottkormány szemben 
találta magát a szocialistákkal ós radikális-szo
cialistákkal s 1926 márc. 6. a kormány meg
bukott. Ennek külpolitikai jelentősége is volt, 
mert Briand a genfi tárgyaláson, melyen Német
ország felvételéről döntöttek, többé nem minisz
terelnökként jelent meg s a locarnói politikát 
veszélyeztette. Azonban Briand már márc. 10. 
megalakította 10. kabinetjét, mely a középpár
tokra támaszkodott s amelyben továbbra is kül
ügyminiszter maradt A pénzügyminisztériumot 
Perét, a belügyet a szintén radikális Malvy vette 
át, de mindketten s velük együtt az egész kormány 
rövid idő múlva megbukott. Az új koaliciós kor
mányt 1926 tavaszán Poincaré alakította meg s 
tagjai lettek: Briand külügy, Herriot közoktatás, 
Painlevé hadügy, Bokanovsky kereskedelmi mi
niszterek, a pénzügyi tárcát maga Poincaré vette 
át. A külpolitika változás nélkül a locarnói bé
kés szellemben folytatódik, ami kifejezésre jutott 
Briand és Stresemann thoiryi találkozásán. Belpo
litikai téren legnagyobb eredmény a frank stabili
zálása volt. V. ö. Albert-Petit, La Francé de 
la guerre (3 köt., 1918—1919); Lavisse, Histoire 
de Francé contemporaine (10 köt., 1920—1922); 
E. Bourgeoif et Pagés, Les origines et les res-
ponsabilité de la grand guerre (1921); Caillaux, 
Mesprisons (1921); Dumaine, La derniére am-
bassade de Francé á Autriche (19 21); Gr. H. Stuart, 
French foreign policy from Fashoda to Sarajevo 
1898—1914(1921); Sottau, French parties and 
politics (1922); Garrére et Bourgin, Manuel des 
partis politiques en Francé (1924); Martin, Les 
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flnancea publiques de la Franoe et la fortune privée 
1914—1925 (1925); Lonquon, La formation de 
l'unité politique (1922); Guy- Grand, Le conflit 
des idées dans la Francé d'anjour'hui (1923); Mil-
lerand, Le retour de l'Alsace á la Francé (1923); 
Poincaré, Les origines de la guerre (1921); u. a., 
Au service de la Francé (2 köt., 1926); Hamond, 
Der Socialismus in Frankreich 1914—1920 (1920); 
Zévaés, Le parti socialiste de 1904 á 1923 (1923). 

Francia-Szudán, 1. Szudán (XVII. és XX. k.). 
*Franck, Hans, német költő, szül. Wittenburg-

ban 1879 júl. 30. Művei: Der Herzog von Reich-
stadt (dráma, 1910); Thiess und Péter (reg., 1910); 
Herzog Heinrichs Heimkehr (dráma, 1911); Ein 
Kriegsrequiem (1915); Mein Kriegsbueli (1916); 
Glockenfranzl (elb., 1916); Freie Kneehte (dráma, 
1919); Siderische Sonette (1920); Opfernacht 
(dráma, 1921); Machtnix (elb., 1921); Das Glocken-
buch (elb., 1921); Das dritte Reich (reg., 1921); 
Der Werwolfgürtel (alnémet elb., 1922); Martha 
und Maria (dráma, 1922); Geschlagen (dráma, 
1923); Die Südseeinsel (elb., 1923); Deutsche 
Erzahlkunst(1923); J. P. Hebels Anekdoten (1923); 
Gottgesánge (1924); Heimgekehrt (elb., 1924); 
Méta Koggenpoord (reg., 1925); Mutter, Tod und 
Teufel (elb., 1925); Eberhard Biegener (1925); 
Klaus Michel (dráma, 1925). 
*Francke, Kuno, irodalomtörténetlró, szül. 

Kiéiben 1855 szept. 17. AmassachusettsiHarward-
egyetemen 1884. tanár lett. Ugyanott megalapí
totta a germán muzeumot. Főbb müvei: History 
of germán literature (1901); Germán ideals of 
to-day (1907); Die Kulturwerte der deutschen 
Literatur in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
(1. köt. 1910, 2. köt. 1923). 

*Franckenstein, Clemens, báró, bajor zene
szerző, szül. "Wiesentheidben (Alsó-Frankkerület) 
1875 júl. 14. A bajor állami szinházak intendánsa 
volt 1914—1918-ig, majd 24. ismét intendáns 
lett. írt dalokat, zenekari müveket, továbbá ope
rákat : Fortunatus (1909); Rahab(1911); Li-Tai-Pe 
(1920). 

•Francois, Hermann von, német tábornok és 
katonai író, szül. Luxemburgban 1856 jan. 31. 
Művei: Verwaltungsgeneralstabsreisen (1910); 
Der Feldverpflegungsdienst bei den höhern Kom-
mandobehörden (1913, 2 köt.); Zusammenbruch 
grosser Heere (1918); Marneschlacht und Tannen-
berg (1920); Gorlice 1915 (1922). 

*Francois-Marsal (ejtsd: fraiiszoá—), Frédéric, 
francia politikus, szül. Parisban 1874 márc. 15. 
Előbb katonatiszt volt és Indokína kormányzójá
nak kabinetfőnöke. 1920-ban pénzügyminiszter 
lett, de Poincarónak a Ruhr-terület megszállásá
ban követett politikája miatt pénzügyi tervei 
meghiúsultak, mire lemondott. 1924 márciustól 
júniusig Poincaré-kormányában ismét pénzügy
miniszter volt, azután maga alakított rövidéletű 
kormányt, majd ellenzéki lett s 1925. hozzájárult 
Herriot megbuktatásához. 
* Franc Port, község Oise francia département-

ban, Compiégne mellett; 1918 nov. 11. az entente 
és Németország itt kötötték meg a fegyver
szünetet. 

Francsics Norbert, pedagógus, bakonybéli 
apát, megh. Győrött 1921 jan. 16. 

*Frange§, Ottó (ejtsd.- —es), zágrábi egyetemi 
tanár, szül. 1870 ápr. 5-én. 1891-ben a körösi 
földmívesiskola, 1898. a zágrábi egyetemen szer
vezett erdészeti iskola tanára lett. 1911-ben a 
szarajevói országos kormányhoz nevezték ki 
udvari tanácsossá, majd 1914. közgazdasági osz
tályfővé. 1917-től az összeomlásig a bécsi közös 
pénzügyminisztériumban szolgált. Az összeomlás 
után a Horvát-Szlavón Gazdasági Egyesület igaz
gatója lett, 1921. a zágrábi egyetem gazdasági 
és erdészeti karán nyilv. rendes tanár. Sok gaz
dasági szakmunkát irt. 

*Frank, 1. Frigyes, festő, szül. Budapesten 
1890, u. o. és Münchenben végezte tanulmányait. 
1914-ben Münchenben, 1925. Budapesten mutatta 
be képmásokból, táj- és alakos képekből álló 
gyűjteményét (A müncheni Au, Leány galambbal 
stb.) 1916-ban megkapta Budapesten á Halmos-
díjat, 1925. egy női képmására az egyik mentiont. 

*2. F. Laborius lovag, osztrák-magyar tábor
nok, szül. Spalatóban 1848 okt. 5. A világháború
ban 1914 őszén az 5. osztrák-magyar hadsereg 
vezetője volt, 1914 nov. 2. bevette Sabácot, dee. 
2—14-ig Belgrádot tartotta megszállva, de mivel 
ezt ki kelleti ürítenie, a parancsnokságtól föl
mentették. 

Frank, 1. Adolf, német gyáros és vegyész, 
megh. Charlottenburgban 1916 máj. 30. 

*2 F., Bruno, német író, szül. Stuttgartban 
1887 jún. 13. Müvei: Aus der goldenen Schale 
(költ., 1905); lm dunklen Zimmer (elb., 1906); 
Gedichte (1907); Die Nachtwache (reg., 1909); 
Flüchtlinge (elb., 1911); Die Schatten der Dinge 
(költ., 1912); Requiem (költ, 1913); Die Fürstin 
(reg., 1915); Der Himmel der Enttáusehten (elb., 
1916); Die treue Magd (vlgj., 1916); Die Schwes-
tern und die Fremde(színmű, 1918); Die Trösterin 
(színmű, 1919); Gesichter (nov., 1920); Das Weib 
auf dem Tiere (színmű, 1921); Bigram (elb., 
1922); Tagé des Königs (20. kiad., 1925). 
*3. F., Ivo, horvát politikus, F. József (1. VIII. 

köt.) fla, szül. 1877. Jogi tanulmányait Grácián 
és Bécsben végezte. 1906-ban ügyvédi irodát 
nyitott Zágrábban. 1911-ben képviselőnek válasz
tották jogpárti programmal. Szábori beszédeiben 
a monarchia trialisztikus berendezése mellett fog
lalt állást, 1914 óta azonban elfogadta volna a 
horvát kérdés oly megoldását is, mely a szent 
korona alatt egyesítve a monarchia összes horvát 
tartományait a magyar-horvát uniót a két nemzet 
teljes egyenrangúságára építi fel. Ez új jogpárti 
politika érdekében sok tárgyalást folytatott osz
trák és magyar politikusokkal. Az összeomlás 
küszöbén exponálta magát a monarchia fennma
radásáért, amiért azután a zágrábi nemzeti tanács 
letartóztatta és négy hónapig fogva tartotta. 
Kiszabadulása után állandóan rendőri felügyelet 
alatt állott, mígr 1919 júl.-ban el nem hagyta 
Horvátországot. Élére állott a horvát emigráció
nak, mely a horvát nemzet önrendelkezési jogát 
akarta kivívni. A békeszerződések ratifikálása és 
a rapallói szerződés megkötése után az emigráns 
komité feloszlott. F. 1921-ben Budapesten tele
pedett meg. 

*4. F-, Leonhard, német író, szül. Würzburgban 
1874máj. 23. Elbeszélő művei: DieRauberbande 
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Die Ursache; Der Mensch ist gut; Der Bürger ; 
An der Landstrasse; Die Schieksalsbrücke; lm 
ietzten Wagen. 
*Franke, B. Ottó, indológus, szül. Wickerode-

ban 1862 jún. 24. Tanár Königsbergben. Müvei: 
Die indischen Genusregein (1890); Pali-Gram-
matik nnd Lexikographie (1902); Pali und Sans-
krit (1902). Fordított több buddhista müvet: 
Dighanikaga (1913); Dhamma-szavak (1922). 

Frankéi Ignác, festő, 1. Ingomár. (XX. k.) 
Frankenberg, város Szászországban, (1920) 

13,522 lak. 
Frankenstein, város Poroszországban, Szilé

ziában, (1925) 10,106 lak. 
Frankenthal, város a bajor Pfalzban, (1926) 

24,647 lak. 
*Franke-Oehl, llse, német költőnő, F.-Sehivel-

bein Gertrúd leánya, szül. Göttingenben 1881 ]'an. 
29. Müvei: Iris (költ., 1905); Lebenskunst (afo
rizmák, 1908); Von beiden üfern (költ., 1911); 
Deutsche Treue (1914); Das heilige Geheimnis 
(költ., 1915); Heimat(elb., 1916); DasgraueLied 
(elb., 1916); Das zweite Bisenjalír (1916); Die 
wahrhaftige Pepi (elb., 1918); Das glaserne 
Schwert (elb., 1922); Christus und die Mutter 
(költ, 1924); Der kleine Goliath (elb., 1925). 

Frankfort, 1. város Indiana északamerikai ál
lamban, (1920) 11,585 lak. — 2. F,, város Ken-
tucky északamerikai államban, (1920) 9805 lak. 

Frankfurt, 1. Majna-F-. város Hessen-Nassau-
ban, (1925) 461,849 lak. 1925-ben bekebelezték a 
szomszédos falvakat, ezzel a város területe 135 
km2-re növekedett. A régi Majna-hidat 1914— 
1926. újjáépítették. 1920 tavaszán néhány hó
napig francia megszállás alatt volt. — 2. Odera-
F., porosz város, (1926) 70,725 lak. 
*Frankhamisítási per. Egyike a legtöbb port 

felvert és legnagyobb politikai jelentőségre 
emelkedett bűnügyeknek. A világháborút kö
vető években Windischgratz Lajos herceg, Ma
gyarország legelőkelőbb és leggazdagabb föld
birtokosainak egyike, volt miniszter és Nádosy 
Imre országos rendőrfőkapitány hamis francia 
ezerfrankosok gyártására szövetkeztek avégett, 
hogy anyagi eszközöket szerezzenek eddig isme
retlenül maradt, valószínűleg Magyarország kül
földi ellenségei ellen irányuló, hazafiasnak tartott 
politikai törekvéseik elősegitésére.Windischgrátz 
fedezte a nagy összegeket felemésztő előmunká
latok költségeit. Schultze Arthur német szak
ember útbaigazításai nyomán Gerő László, az 
Állami Térképészeti Intézet altanácsnoka vállal
kozott a hamis frankoknak a térképészeti intézet 
alkalmazottainak és eszközeinek felhasználásával 
való előállítására. Bába Dezső, Windischgratz 
titkára, Gerö és ismeretlenül maradt közremű
ködők szerezték be Németországban a szükséges 
gépeket és a bankjegypapiros nyersanyagát. Az 
intézet vezetői: Haits Lajos, majd Kurtz Sándor 
tudták, mi folyik az intézet helyiségeiben, de nem 
akadályozták meg, mert aggályaikat ép úgy, mint 
a Gerőéit is, WindischgTátz és Nádosy a fontos 
hazafias célokra hivatkozással eloszlatták. A 
Gerö által végzett kísérletek után, az 1925 ta
vaszán megkezdődött a gyártás, amelynek folya
mán mintegy 29,000 drb. többé-kevésbbé sikerült, 

de kellő figyelem mellett felismerhető hamis ezer
frankost állítottak elő. A bankjegyek közül a 
rosszabbakat elégették, 6674 drb., ismeretlen előz
mények után, utóbb a nyugati pályaudvarról 
került a rendőrség kezébe, míg körülbelül 8000 
darabot Jankovich Arisztid nyűg. ezredes vett 
át külföldön való értékesítés végett. (Az érté
kesítéssel megbízottakat Zadravetz tábori püs
pök megeskette közelebbről meg nem határozott 
hazafias magatartás követésére, az értékesítés 
módjaira Jankovich oktatta ki őket, Nádosy és 
részben ismeretlennek maradt bizalmasai útján 
pedig e célra hamis útleveleket is szereztek.) 
A terv az volt, hogy a forgalomba hozással meg
bízottak ékszereket vesznek és biztosítékul hamis 
ezerfrankosokat tartalmazó csomagokat tesznek 
le. Jankovich azonban Hágában, 1925 dee. 14. 
külön is be akart váltani egy bankjegyet, de 
annak hamis voltát felismerték és úgy őt, mint 
vele utazó társait, Marsovszky Györgyöt ésMan-
kovich Györgyöt a németalföldi rendőrség letar
tóztatta. 

Ezután kipattant a hamis frankok titka, főleg 
Jankovich vallomása és naplója alapján. A ma
gyar hatóságok, mihelyt az ügyről értesültek, a 
nyomozást nagy eréllyel és felkészüléssel meg
indították. Folyton fokozódó, világraszóló fel
tűnést keltett Bábának és Kovács Gáspárnak, 
Windischgratz komornyikjának 1926 jan. 1., 
Windischgrátznek jan. 4., Nádosynak jan. 5., 
Haitsnak és a Térképészeti Intézet alkalmazottai
nak jan. 8. bekövetkezett letartóztatása. A köz
véleményt felizgatta a magyar nemzet ellen ebből 
az alkalomból megindult sajtóháború, amelyből 
kiemelkedtek Sauencein francia hírlapírónak a 
párizsi Matin-\se írt rosszindulatú cikkei. A nem
zetgyűlés külön bizottságot küldött ki a minisz
térium felelősségének tisztázására. A bizottság 
és a nemzetgyűlés a kormány felelősségét nem 
állapította meg, a bizottság kisebbsége ellenvéle
ményt nyilvánított. 

Közben a büntető eljárás gyors ütemben haladt 
előre. A budapesti törvényszéknek Töreky Géza 
büntetőtörvényszéki másodelnök vezetése alatt 
álló főtárgyalási tanácsa a bűnügyet 1926 máj. 
7—26-ig tárgyalta s ez utóbbi napon hozta meg 
elsőfokú Ítéletét. Nádósyt és Windischgrátzet 
4—4 évi fegyházra, Gerőt 2 évi fegyházra, 
Haitsot és Kurtzot 1—1 évi, Bábát l'/a évi 
börtönre, a gyártásban és a forgalomba hozatal
ban közreműködőket 2 hótól 1 évig terjedő fog
házra, illetőleg börtönre Ítélte. Zadravetz tábori 
püspök ellen még a vádtanács megszüntette az 
eljárást. 

A budapesti kir. ítélőtábla 7 napig tartott tár
gyalás után 1926 aug. 24. napján kihirdetett íté
letével Rába Dezső büntetését 1 évi börtönre 
szállította le, egyébként csekély minősítési vál
toztatásokkal helybenhagyta a törvényszék Íté
letét; a Kúria pedig 1926 okt. 14. kihirdetett 
ítéletével Windischgrátzet 4 évi börtönre, Ná
dósyt 3Vs évi fegyházra, Gerőt 1 évi börtönre, 
Kurzot 6 hónapi börtönre Ítélte, Bába és Haits 
büntetési tételét érintetlenül hagyta, a gyártás
ban közreműködőket pedig kihágás miatt 2—2 
hónapi elzárásra Ítélte. 

v 
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A frankhamisítás részesei közül Jankovich 
Arisztidot, Mankovich Györgyöt és Marsovszky 
Györgyöt a hágai, Olchtfáry Ödönt a hamburgi 
bíróság Ítélte el. 

Franklin, Benjámin (1. VIII. k.), újabban ma
gyarra fordított munkái: A gazdagodás útja 
(ford. Láng Mihály, 1914); Önéletrajza (ford. 
Wüdner Ödön, 1921); u. a. (ford. Pruzsinszky 
Pál 1921). 
•Franklin-Bouillon (ejtsd: franWen-bnjjóS), Henry, 

francia politikus, szül. Jersey-szigeten 1870 szept. 
3. Előbb hírlapíró volt. 1910-ben radikális szocia
lista képviselő, 1916. megalakította a Comité 
d'action parlamentaire l'étranger bizottságot, 
amely a háborús propagandát vezette a szövetsé
gesek ellen Csehországban, a Balkánon és a Kele
ten. 1917-ben tárcanélküli miniszter lett; 1921. 
Kemal pasával megkötötte az angorai szerződést. 
1924-ben ismét a külügyi bizottság elnöke lett. 

Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet 
és Könyvnyomda Budapest (1. VIII. k.), érdekelt
ségei : Lampel Róbert, azelőtt Wodianer F. könyv
kereskedése ; Calderoni mü- és tanszer vállalat rt.; 
Dávid-féle dobozárú- és faanyaglemezgyár rt .; 
Zawadil E. vonatjegygyár; Magyar Földrajzi 

<- Intézet rt., stb. 1924-ben az Athenaeummal együtt 
megalapította az Afra könyvforgalmi rt.-ot, a két 
vállalat kiadványainak együttes terjesztésére. 
Igazgatóságának elnöke: Rákosi Jenő; vezér
igazgató: Péter Jenő. 

Franko, Iván, ukrán költő és író, megh. Lem-
bergben 1916 május 28. Halálának tizedik évfor
dulója alkalmából mind Kelet-Galiciában, mind 
az egész Ukrán tanácsköztársaságban nagy ün
nepségek keretén belül áldoztak emlékének s 
Kievben összes munkált újra kiadták. 

*Franqu.eville (ejtsd: frankviu), Aimable Charles 
Franquet, gróf, francia történetíró, szül. Paris
ban 1840 jan. 1., megh. 1919 dec. 28. Művei: 
Le régime des travaux publics en Angleterre(1875, 
4 köt.); Le gouvernement et le parlament bri-
tannique (1887, 3 köt.); Le premier siécle de l'In-
stitut de Francé (1895, 2 köt.); Souvenirs (1922). 

*Franz, Ellen Helene, német színésznő, szül. 
Naumburgban 1839 máj. 30., megh. Meiningen-
ben 1923 márc. 24. Hedburg bárónő néven har
madik (morganatikus) neje lett II. György szász-
meiningeni hercegnek, akinek a meiningeni szin-
házrendezési reformban tanácsadója volt. 

Franzenau Ágost, minernlógus ós paleontoló
gus, megh. Rákospalotán 1919 nov. 19. 1918-ban 
a Nemzeti Múzeum osztályigazgatója lett. 

Franzensfeste (ol. Fortezza), déltiroli erőd, 
1919. Olaszország birtoka lett. 

Frascati, város Olaszország Roma tartomá
nyában, (i92i) 11,115 lak. 

Fraser, Alexander Campbell, angol filozófus, 
megh. Edinburgban 1914 dec. 2. 

Fraserburgh, város Skóciában, Aberdeen-
shireben, (1921) 10,514 lak. 

Frá t ta Maggiore, város Olaszország Napoli 
tartományában, (1921) 13,638, mint község 15,298 
lakossal. 

*Frazer (ejtsd: frézer), James George, sir, korunk 
legkiválóbb etnológusa, szül. Glasgowban 1854 
jan. 1. U. 0. és Cambridgeben tanult. Tanár lett 

1907. Liverpoolban, 1921. Cambridgeben. Művei: 
Pausanias's description of Greece, translated with 
a commentary (1898); Pausanias and other preek 
sketches (1900). Főműve azonban a különböző cí
mek alatt megjelent: The golden bough (1890— 
1915,12 köt). Továbbá: The scopeof social anthro-
pology (1908); Totemism and exogamy (1910); 
Taboo and the perils of the sóul (1911); Spirits of 
corn (1912); The belief of immortality (1913,2 k.); 
Folklóréin the Old Testament (1918, 3 köt.); 
Adonis, Attis, Osiris. Studies in the history of 
orientál religion (3. kiad. 1914); The worship of 
nature. I. (1926). 

Frech, Friedrich, német geológus és paleonto
lógus, megh. Aleppóban 1917 nov. 28. 

Frechen, porosz község a Rajnai-tartomány
ban, (1925) 10,564 lak. 

Frecskay 1. Endre, festő, megh. Budapesten 
1919. 

2. F. János, technológiai író, megh. Buda
pesten 1919. 

3. F. László, festő, megh. Budapesten 1916 
okt. 22. 

Fredericia, város Dániában, Jütlandban, (1925) 
18,384 lak. 

Frederick, város Maryland északamerikai ál
lamban, (1926) 11,066 lak. 

Fredericq, Paul, belga történetíró, megh. 
Gentbon 1920 márc. 31. Hátrahagyott munkája: 
Codex documentorum sacratissarum indulgen-
tiarum neerlandicorum (1922). 

Frederiksberg, Kopenhága egyik külvárosa 
külön közigazgatással, (1921) 104,815 lak. 

Frederiksborg, kerület Dániában, Seelandban, 
ter. 1359 km=, (1921) 106,498 lak. 

Frederikshavn, dán kikötőváros, (1925) 12,050 
lakossal. 

Fredrikshald, város Norvégiában, (1920) 11,149 
lakossal. 

Fredriksstad, város Norvégiában, (1920) 15,563 
lakossal. 

Freeport, város Illinois északamerikai állam
ban, (1920) 19,669 lak. 

*Freese, Heinrich, német gyáros és szociál
politikus, szül. Hamburgban 1852 máj. 13. Gyá
rában 1884. munkásbizottságot szervezett, amely
nek a gyári jóléti intézmények vezetésében auto
nómiát adott. 1890-ben életbeléptette a nyolcórfti 
munkát. 1890—1898-ig elnöke volt a földreform
bizottságnak s tagja a porosz államtanácsnak. 
Önállóan megjelent művei: Fabrikantensorgen 
(1996); Fabrikantenglück(1899); Die Gewhm-
beteiligung der Angestellten (1905); Baugewerbe 
und Bodenfrage (t906); Bodenreform (1907); Dio 
konstitutionelle Fabrik (1909); Der freie Werk-
vertrag und seine Gegner (1913); Das Holzpflaster 
in London (1914). 

Freetown, Sierra Leone brit nyugatafrikai 
gyarmat fővárosa, (1921) é4?,142 lak. 

Fregenal de la Sierra, város Spanyolország 
Badajoz tartományában, (1920) 10,792 lak. 

Frege-Weltzien, Arnold Waldemar von, né
met politikus, meghalt Drezdában 1916 októ
ber 22. 

Freiberg, város Szászországban (1926) 34,159 
lak. Bányásziskolája 1924. megszűnt. 
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Freiburg (im Breisgau), város Badenban, (1925) 
90,475 lak. A világháború folyamán francia re
pülők több izben bombázták. 
•Freimann, Áron, német bibliográfus, szül. Fi-

lehneben 1871 aug. 5. Mint a frankfurti városi 
könyvtár tisztviselője 1S00. megindította és 
1921-ig szerkesztette a Zeitschrift für hebrae-
isohe Bibliographie folyóiratot. Önállóan meg
jelent müvei: Über hebr. Inkunabeln (1902); 
Bibliograpbie gedruekter und ungedruckter Tal-
mudkommentare von Sehriftstellern des Mittel-
alters (1914); Thesaurus typographiae hebraicae 
saecuh XV. (1924); Die synagogale Poesie des 
Mittelalters (1920). 
•Freimark, Haris, német teozóf us, szül. Berlin

ben 1881 jan. 29. Kantból, majd az Upanisádok-
ból kiindulva, teozóflkus metafizikai elveket vall. 
Főbb müvei: Das Geschlecht als Mittler des Über-
sinnlichen(1907); Tolstoi als Charakter (1909); 
Die okkultistische Bewegung (1912); Wege und 
Umwege zur Theosophie (1912); Robespierre 
(1913); Die Revolution als psyehisohe Massen-
erseheinung (1920); Das erotische Blement im 
Okkultismus (1922). 

Freising, város Bajorországban, (1925) 14,974 
lakossal. 
*Freissberger Gyula, írói nevén Gyula diák 

(1. XX. köt.). 
•Freksa, Friedrich4 német író, szül. Berlinben 

1882 ápr. 11. Regényei és elbeszélései: Phosphor 
(1909); Brwin Bernsteins teatralische Sendung 
(1912); Histörchen (1912); Ausschweifungen 
(1917); Gottes Wiederkehr (1917); Notwende 
(1918); Freiheit (1919); Praschmas Geheimnis 
(1920); Der Wanderer ins Nichts (1921); Neue 
Histörchen (1921); Der rote Föhn (1925); Putsch 
auf Ithaka (1925). Drámái: Ninon (1907); Das 
Königreich Bpirus (1908); Der Fackel des Erős 
(1909); Sumurun (1910); Die Dame im Kamin 
(1912); Urteil des Seleukos (1917); Chanteclair 
(1920); CasarsStunde(1921); Li-Tai-Po (1923). 

Fremantle,Nyugat-Ausztrália főkikötővárosa, 
(i92i) 25,534 lak. 
. *Frenaszténia (phrenasthenia) a. m. cerebrá-
lis neuraszténia. Az idegességnek vegyi tünetek
kel járó alakja. 
. French (ejtsd: frencs), John Denton Pinkstone, 
earl, angol tábornok, szül. Eippleben 1852 szept. 
28., megh. Dean várában 1925 máj. 21.1884-85. 
résztvett a szudáni hadjáratban, majd 1899-1901. 
adélafrikai háborúban. 1912-ben vezérkari fónök, 
1913. tábornagy lett. 1914 ápr. Írországba helyez
ték, de a világháború kitörésekor a Franciaország
ban harcoló angol seregek élére állították. O 
védte okt.—nov. Ypernt. 1915-ben átadta helyét 
Haignak és visszatért Angliába. 1915—18. az 
egyesült királyságban lévő seregek főparancs
noka volt, 1918—21. Írország lord-lieutenantja. 
1921-ben Bari of Ypres és of High Laké lett. 
Müvei: 1914 (1918); Memories of forty-eight 
years services (1925). 
•Frenken, Joseph, német államférfi, szül. Loec-

kenben 1854 szept. 27. Főtörvényszéki tanács
elnök volt, 1918. a porosz igazságügyminiszte-
riumba hívták be, 1914. államtitkár lett, 1916— 
1922-ig Kölnben a főtörvényszók elnöke volt, 

• 1925. birodalmi igazságügyminiszter és a meg-
! szállott területek minisztere. 

•Frenokardia (phrenocardia), az ideges sziv-
dobogások egy alakja. 

•Frenolepszia (phrenolepsia) a. m. kényszer
képzet, kényszerállapot. 

Frenssen, Gustav, német író, újabb müvei: 
Der Untergang der Anna Hollmann (1911); Sönke 
Erichsen (szinmü, 1912); Bismarck (eposz, 1914), 
ez heves kritikai vitára adott okot a hősnek erős 
realisztikus felfogása miatt; Die Brüder (1917); 
Grübeleien (1919); Der Pastor von Poggsee (1921): 
Lütte Witt (1924). 

Frentiu, Traján Valér, lugosi román gör. kat. 
püspök 1922-ben nagyváradi román gör. kat. 
püspök lett. 

Frenzel, 1. Kari, német író, megh. Berlinben 
1914 jún. 10. 

2. F, Oskar, német festő, megh. Berlinben 
1915 máj. 15. 

Fresno, város Kalifornia északamerikai állam
ban, (1920) 45,086 lak. 

Freud, Sigmund, orvos-író, újabb müvei: Samm-
lung kleiner Schriften zur Neurosenlehre (1906-
1913); Totem und Tabu (1913); Vorlesungen zur 
Binführung in die Psychoanalyse (1916—17); 
Jenseits des Lustprinzips (1920); Der Witz 
(1921); Massenpsychologie und Ichanalyse (1921). 
Összes müvei egybegyűjtve 1924-25. jelentek 
meg; önéletrajza a Mediziner der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen-ben (1925). Magyarul ujab
ban megjelent művei: Pszichoanalízis (ford. 
Ferenczi Sándor, 1912); Az álomról (ford. u. a., 
1915); Három értekezés a sexualitás elméletéről 
(ford. u. a., 1915). 
*Fretidenreich, Dragutin, horvát színész, Freu-

denreich József (1. VIII. köt.) fia, szül. 1862., 
1882 óta működik a színpadon. Huzamosabb időt 
töltött Laibachban, Varasdon és Spalatóban, 
ahol 1899. ő alapította meg az állandó színházat, 
de újra és újra visszatért a zágrábi Nemzeti 
Színházhoz. Legkitűnőbb alakításai: Shylock, 
Bölcs Náthán és egy sereg Moliére-szerep. Testvé
rei : Lincika, Micika, Zvonko is jelentékeny színé
szek. 

Freudenstadt, város és gyógyhely Württem-
bergben, (1925) 10,995 lak. 

•Freundlich, Erwin, német csillagász, szül. 
Biebrichben 1885 máj. 29. A potsdami csillagá
szati intézetnek 1922. főobszervátora lett. 1914., 
1922. és 1926. expedíciókat vezetett a napfogyat
kozás megfigyelésére, különösen a relativitási 
elmélet megvizsgálása végett. Főbb munkái: 
Die Grundlagen der Binsteinschen Gravitations-
theorie (1916, 4. kiad. 1920); Neue Fortschritte 
im Dreikörperproblem (1915); Prüfung der allge-
meinen Relativitátstheorie (1915). 

*Frey Ernő, idegorvos, szül. Vágszerdahelyen 
1873 jan. 10.1897-ben oklevelet nyervén, 1912-ig 
az agyszövettani laboratórium «lső tanársegéde 
volt, ekkor kórházi főorvos lett. 1915-ben magán
tanárrá habilitálták a budapesti egyetemen az 
agybetegségek kórtanából. Főbb müvei: Die Ana-
tomie der Sachsschen Idiotie (Neur. Centralblatt 
1898); Über klinische Formen und Verlauf des 
Tabes (Hirnpathologische Beitr., 1912) Über den 
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Verlauf des vorderen Pyramiden-Bündel (u. o. 
1912); Über Anatomie der Signyomyche (u. o. 
1913); Altheimersche Krankheit (u. o. 1914). 

Frey, 1. Adolf, svájci költő és irodalomtörté
nész, megh. Zürichben 1920 febr. 12. 

*2. F., Alexander Moritz, német író, szül. Mün
chenben 1881 rnárc. 29. Müvei: Dunkle Gangé 
(elb., 1913); Solneman der Unsichtbare (reg., 
1914); Der Mörder ohne die Tat (nov., 1918); 
Kastan und die Dinien (reg., 1918); Spuk des 
Alltags (1920); Sprünge (elb., 1922); Der unheim-
liche Abend (elb., 1923); Phantastische Orgie 
(1924); Phantome (1925); Viel Larm um Liebe 
<reg., 1925). 

3. F., Emil, svájci államférfiú, rneg. Arlsheim-
ben 1922 dec. 24. 

Freyberg, Konrád, német festő, megh. Berlin
ben 1915 okt. 19. 

Freycinet, Charles Louis de Saulses de, fran
cia államférfiú, megh. Parisban 1923 máj. 15-én. 
1915—16-ban tárcanélküli miniszter volt. «Sou-
venirs»-jának 2. kötete 1913. jelent meg. 

*Freyer, Hans, német filozófus, szül. Lipcsében 
1887 júl. 31. Egyetemi tanár lett Kiéiben 1922., 
Lipcsében 1925. Művei: Antaus, Grundlegung 
einer Bthik des bewussten Lebens (1918); Die 
Bewerbung der Wirtschaft im philosophischen 
Denken des 19. Jahrhunderts (1921); Prome
theus, Ideen zur Philosophie der Kultur (1923); 
Der Staat (1925). 

Freytag, Grustav, német író, magyarul újab-
oan megjelent művei: Egy nagyenyedi család 
<ford. Székely Ödön, 1914); Üzlet és becsület (ford. 
Erdélyi Antal, 1921). 

•Freytag-Loringhoven, Hugó von, báró, porosz 
tábornok, szül. Kopenhágában 1855 máj. 26., 
megh. Weimarban 1924 okt. 19. Előbb orosz, 
1878-tól porosz szolgálatban állt, a világháború
ban 1915—16. vezérkari fönökhelyettes volt. 
Irodalmi művei; DieHeerführungNapoleons und 
Moltkes (1897); Die Macht der Persönlichkeit im 
Kriege (1905); König Priedrich als Kriegsherr 
und Heerfuhrer (1912); Die Grundbedingungen 
kriegeri8chen Erfolges (1914); Kriegführung und 
Politik(1918); Heerführung im Weltkrieg (1920), 
Generalfeldmarschall Gráf von Schlieffen (1920); 
DiePsyche der Heere (1923); Menschen und Dinge, 
wie ich sie in meinem Lében sah (1923); Die 
Verwertung kriegsgeschichtlicher Erfahrungen 
<1925). 

Friaul (Provincia del Friuli),olasz tartomány, 
amelyet Udine tartományból és az Ausztriától 
átcsatolt Tolmein, Görz és Gradiska kerületekből 
1919. alakítottak; területe 9885 km2, (1921) 
966,454 lak. Újabban Veneto compartimentóba 
olvasztották be. 

Fribourg, svájci kanton, ter. 1675 km3, (1920) 
142,890 lak. — 2. F., a kanton fővárosa, (1920) 
20,645 lak. 

Fric, Anion, cseh zoológus, megh. Prágában 
1913 nov. 15. 

Frics (Fricovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Fried, Alfréd, osztrák publicista, megh. Bécs

ben 1921 máj. 5. A világháború alatt Svájcban 
tartózkodott s az akkori német kormány ellen 
folytatott harcot, Ausztriában felségsértés miatt 

perbe fogták, azért csak az Osztrák-Magyar 
monarchia összeomlása után tért vissza, ahol 
támadta a német politika önigazolását a háború 
felidézésének vádja ellenében, tehát az entente 
pártjára állt. Újabb munkája: Pan-Amerika, Ent-
wicklung, Uinfang und Bedeutung der Zwischen-
staatlichen Organisation in Amerika (1918). 

Friedberg, város Hessenben, (1926) 11,163 lak. 
Friedberg, Róbert, német nemzetgazdász.meg-

halt Berlinben 1920 jún. 20. 
Friedek (csehül FrydeJc), város Sziléziának 

Csehországhoz csatolt részében, (1921) 10,071 
lakossal. 

Friedenau, 1. Berlin-Friedenau (XX. köt.). 
Friedensburg, Walier, német történetíró újabb 

munkái: Brandenburgische Landtagsakten unter 
Joachimll. (1913-15,2 köt.); Ausden italienischen 
Unabhángigkeitskriegen 1848—66 (1917, 2 köt.). 

Friederichsen, 1. Ludwig, német kartográfus, 
megh. Hamburgban 1915 ápr. 20. 

2. F., Max, német geográfus, 1917. königa-
bergi, 1923. boroszlói egyetemi tanár lett. Ujabb 
művei: Grenzmarken des Europaeischen Russ-
lands(1915); Finnland, Estlandu. Lettland (1924). 

*Friederici, Garl Oeorg Eduárd, német etno
lógus, szül. Stettinben 1866 jan. 28. Katonatiszt 
volt s részt vett Kínában a boxerfölkelők elleni 
harcokban, 1909. a Natuna-expedíciót vezette 
Német-Ujguineába, majd ennek kikutatása után 
Holland-Ujguineát kutatta ki. Fő müvei: Indianer 
und Anglo-Amerikaner (1900); Skalpieren in 
Amerika (1906); Die Schiffahrt der Indianer 
(1907); Wissenschaftliche Ergebnisse einer amt-
lichen Porschungsreise nach dem Bismarck-
archipel (1912—13); Das puritanische Neu-Eng-
land (1924); Der Charakter der Entdeckung und 
Eroberung Amerikás durch die Europáer (1926). 

Fr iedjung, Heinrich. osztrák történetíró, megh. 
Bécsben 1920 júl. 4. Újabb munkái: Das Zeit-
alter des Imperialismus, 1884—1914. (1919—23, 
3 köt.); Historische Aufsatze (1919). 

*Friedlaender, Immánuel, vulkanológus, szül. 
Berlinben 1871 febr. 9. Számos tanulmányutat 
tett Észak-Amerika, Japán, valamint a csöndes-
óceáni szigetek vulkános területein, 1914. meg
alapította Nápolyban a Vulkán-intézetet s meg
indította a Zeitschrift für Vulkanologie folyó
iratot. 

•Friediander, 1. Max J., művészettörténeti 
író, szül. Berlinben 1867 jún. 5. Különösen a régi 
németalföldi és ónémet festészet történetét tanul
mányozta. Művei: Meisterwerke der niederlan-
dischen Maierei des 15. und 16. Jahrhunderts 
(1903); Von Eyck bis Bruegel (1916); P. Bruegel 
(1921); A. Dürer (1922); A. Altdorfer (1924); Ein-
zelmonographien zur altniederlandischen Maie
rei (1924-25). 

*2. F., Salomo, német filozófiai író, szül. Gol-
lantschban (Posen) 1871 máj. 4. Művei: Die Stel-
lung Schopenhauers zu Kant (1902); Rotert Mayer 
(1904); Priedrich Nietzsche (1911); Schöpferische 
Indifferenz (1918); Kant für Kinder (1924). My-
nona álnéven számos szatírát is írt, így: Rosa, 
die schöne Schutzmannsfrau (1913); Schwarz-
weissbrot (1916); Das widerspenstige Brautbett 
(1921). 
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Friedmann, 1. Bernát, kriminalista, megh. 
Budapesten 1925 okt. 14. 

2. F. Ernő, jogi Író. 1913-ban ügyésszé nevez
ték ki a szatmámómetii ügyészséghez, 1914. 
a műegyetem közgazdasági osztályán a jogi 
enciklopédia rendkívüli, 1917. rendes tanára lett. 

Friedmann, 1. Alfréd, német költő, megh. 
Berlinben 1923 febr. 13. 

2. F., Siegwart, magyar születésű német szí
nész, megh. Berlinben 1916 ápr. 22. 
*3. F., Wilhelm Reginald, német roma-

nista, szül. Bécsben 1884 máre. 19. A lipcsei 
egyetem docense. Fő művei: Pranzösisehe Lite
rátor im XX. Jahrhundert (1914) ; Moliéres Lében 
und Werke (1920); Dante (1921). 

Friedreich István (Görcsöni Dénes), tanár és 
iró, megh. Budapesten 1914 márc. 1. Újabb mun
kája: Gróf Széchenyi István élete (1915). 
*Friedrich, 1. István, politikus, szül. Malac

kán 1883 júl. 1. Mint okleveles gépészmérnök és 
elektromérnök elvégezte a jogtudományokat. 
1907-ben Mátyásföldön gépgyárat alapított. Ká
rolyi Mihály gróffal együtt Amerikában járt, 
vele együtt került francia fogságba. Hazatérése 
után az Arsenalban és a Skoda-műveknél mint 
tüzérségi szakértő működött. Az októberi forrada
lomkor a lánchídi csatát vezette, majd a Károlyi
kormányban hadügyi államtitkár lett, de rövid 
idő múlva lemondott. A proletárdiktatúra bukása 
utánalakult Peidl-kormányt puccsal eltávolitván, 
miniszterelnök lett, miután azonban az entente kí
vánságára kormányát Huszár Károly elnöklete 
alatt koncentrációs kabinet váltotta föl, hadügy
miniszterré nevezték ki; a Huszár-kormány tá
voztával szintén visszavonult. 1920. és 1922-ben 
nemzetgyűlési képviselővé választották. Károly 
királynak 1921 okt.-ben történt bejövetelekor őt 
is letartóztatták, de csakhamar szabadon bocsá
tották. Szerkesztette nyolc évig a Cinkota és 
Környéke hetilapot, majd egy évig a Nép c. poli
tikai hetilapot. 1926-ban országgyűlési képviselő
nek választották. 

2. F- Vilmos, orvos, egyet, rendkívüli tanárrá 
nevezték ki és nyitrazsámbokréti előnévvel ma
gyar nemességet kapott. 1921-ben egészségügyi 
főtanácsos lett. 

Friedrich, Johannes, német kat. egyház-
történetíró, megh. Münchenben 1917 aug. 19. 

Friedrich-Materna, Amalie, német énekesnő, 
megh. Bécsben 1918 jan. havában. 

Friedrichsfelde, 1. Berlin-Friedrichsfelde, 
(XX. köt.). 

Friedrichshaf en, város Württembergben, (1925) 
11,718 lak. 

Friedrichshagen, előbb önálló város, 1920 óta 
Berlin 16. kerületéhez tartozik. 

Friedrichsthal, porosz község a Saar-terüle-
ten, d922).15,405 lak. 

Friern Barnet, város Middlesex angol grófság
ban, London rendőri körzetében, (1921) 17,381 lak. 

Friese, Richárd, német állatfestő, megh. 
Zwischenahnban 1918 aug. 13. 

Friesland, németalföldi tartomány, 1. Fríz-
fóld. (VIII. és XX. köt.) 

Frigyes, magyar kir. herceg (ausztriai föher-
<xg. Teschen hercege, 1. VIII. köt.), 1914. Ferenc 

Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után I. Fe
renc József őt bízta meg a mozgósított seregek 
főparancsnokságával. (L. Világháború, XIX. köt.) 
F. kir. herceg Hötzendorfl Conrad vezérkari 
főnökkel egyetemben 1916 végéig állott had
seregeink élén. Habár a tulajdonképeni hadmű
veletek terén Conrad korlátlanul uralkodhatott, 
a teljes felelősség mégis a királyi herceget, mint 
a legfelsőbb hadúr képviselőjét terhelte, akinek 
önálló véleményével mindenkor számolnia kel
lett. F. kir. herceg nagy lelki kiforrottsága, hig
gadt és józan katonai gondolkodása jó ellen
súlyozója volt Conrad inkább akaratos és öntuda
tos voltának. A királyi herceg e tulajdonságait 
és szigorú tárgyilagosságát szövetségeseink és 
különösen Vilmos német császár is elismerték. 
1914 dec. 8. tábornagy lett. A gorlicei nagy győ
zelem után 1915 május 5. I. Ferenc József az 
I. osztályú katonai érdemkereszttel, hadióklt-
ménnyel és kardokkal brilliánsokban, Vilmos né
met császár pedig a Pour le mórite-rendjellel 
tüntette ki. 1915 jún. 22. Lemberg visszafogla
lása után a porosz tábornagyi rangot nyerte el. 
1916 nov. 28. az összes addigi sikeres hadjára
tokért, mint hadseregfőparanesnok a katonai 
Mária Terézia-rend nagykeresztjét kapta. Had-
seregfőparancsnoki eredményeinek elismeréséül 
a bécsi gazdasági egyetem, a bécsi és brünni 
műegyetemek és a lembergi egyetem bölcsészeti 
kara tiszteletbeli doktori címmel tisztelték meg. 
Ferenc József halála után IV. Károly, mint új 
uralkodó átvévén a főparancsnokságot, F. vissza
vonult s a háború utolsó éveit az események 
szinterétől távol élte át. Az összeomlás másfél
évi száműzetésre kárhoztatta. Birtokainak leg
nagyobb részét a cseh kormány minden ellen
érték nélkül elkobozta, épp így a szerb kormány 
a Magyarországtól elszakított baranyamegyei 
béllyei uradalmat. A bolsevizmus letörése után, 
miután pozsonyi otthonát is elvesztette, állandó 
lakóhelyül magyaróvári birtokát választotta,ahol 
azóta teljes visszavonultságban csak gazdaságá
nak ól. 

Frigyes, 1. F. (II.), Anhalt hercege, megh. 
1918 ápr. 22. 

2. F., badeni nagyherceg, 1918 nov. 22. a for
radalom következtében lemondott a trónról. 
*3. F. Károly, hesseni herceg, szül. Holstein-

ban 1868 máj. 1. II. Vilmos császár sógora. 1914. 
a harctéren megsebesült. 1918 okt. 9. a finn 
országgyűlés királlyá választotta, de dec. 29. le
mondott. 

4. F., Ferenc (IV.), Mecklenburg-Schwerin 
nagyhercege, a forradalom következtében le
mondott a trónról 1918 nov. 14. 

5. F. Vilmos, mecklenburgi nagyherceg 'öz
vegye, Auausta, megh. 1916 dec. 5. 

6. F. Lipót, porosz herceg leányát, Viktória 
Margitot, 1913 máj. 17. nőül vette XXXIII. 
Reuss Henrik herceg. F. másodszülött fia, F. 
Károly megh. angol fogságban a harctéren szer
zett sebeiben, Eouenban 1917 ápr. 9. 

7. F., Ágost (III), szász király, 1918 nov. 13. 
trónvesztettnek nyilvánították. Leányát, Anna 
Monica Pia hercegnőt József Ferenc kir. her
ceg vette nőül. 

18* 
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8. F., Adolf Hermám, Waldeck és Pyrmont 
fejedelme, 1918 nov. 13. trónvesztettnek nyilvá
nították. 

Frigyesfalva (Rlenovci), Béres várm. (Tr. 
Cs.-Szl) 

Frigyesi József, nőorvos, 1913. a fővárosi 
Bakáts-téri női kórház vezető főorvosa, 1924. 
egészségügyi főtanácsos lett. Mintegy 50 tudo
mányos értekezése jelent meg szakfolyóira
tokban. 

Frigyessy Adolf (rácalmási), az Adria bizto
sító társaság vezérigazgatója, megh. Bécsben 
1917 febr. 7. 

Frigyesvágása (Frydnam), Szepes vm. (Tr. L.) 
Friis Aage, dán történetíró, újabb müvei: Den 

danske Regering ag Nordslesvigs Genforening 
med Danmark (1921); Det nordslesvigske Spergs-
maal 1864—79 (1921). 

Frim Jakab (körmendi), pedagógus, a buda
pesti Hülyék Intézetének megalapítója, megh. 
Budapesten 1919 ápr. 24. 

Frimley, város Surrey angol grófságban, (i92i) 
13,676 lak. 

•Frings, Theodor, német germanista, szül. Dü-
renben 1886 júl. 23. Egyetemi tanár lett Bonn
ban 1917.Müvei:Dialektgeographie des Nieder-
rheins (1913); Rheinische Akzentuierung (1916); 
Rheinische Sprachgeschichte (1924). 1920-ban 
megindította a Rheinische Beitrage folyóiratot. 

Frinkfalva (Frdnceni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Frisch Ármin, 1920. az Országos Magyar Izr. 
Közművelődési Egyesület kulturtanáesosa lett, 
e minőségében tanoncotthont és festő- és grafikai 
iskolát szervezett. Hernád Gyula, Spektator, 
Miglóczi Ármin és Scholasticus álnéven ír zsidó 
társadalmi cikkeket ós tudományos bírálatokat. 
Önálló műve: A vallásoktatás a középiskolában 
(Budapest 1917). Munkatársa e Lexikonnak is. 

•Frischauf, Johannes, osztrák geodéta és karto
gráfus, szül. Bécsben 1837 szept. 17., megh. Graz
ban 1924 jan. 7. Főbb művei: Grundriss der 
theoretischen Astronomie und der Geschichte 
der Planetentheorie (1871); Das Panoráma als 
Hilfsmittel der Geographie des Erdsphároids 
(1913); ennek kiegészítése: Beitrage zur Landes-
aufnahme und Kartographie der Erdspharoide 
(1919). 

*Frischeisen-Xchler, Max, német filozófus, 
szül. Berlinben 1878 júl. 19., megh. Halléban 1923 
okt. 22. Hallehan volt egyetemi tanár. Szerkesz
tette a Jahrbücher der Philosophio folyóiratot 
1913—14. Önálló müvei: Wissenschaf t und Wirk-
lichkeit (1912); Das Realitátsproblem (1912); 
Das Problem des ewigen Friedens (1915). 

Friss (Fris), Beszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
Fritsch, Heinrich, német nőorvos, megh. Ham

burgban 1915 máj. 12. 
Frivaldnádas (Trstená-Frwáld), Trencsén 

Vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Frízlöld (Yriesland), Németalföld egyik tar

tománya, 3320 km!, (1926) 397,029 lak. 
Frizzoni, Gustavo, olasz művészettörténeti 

iró, megh. Milanóban 1919. 
Frobenius, 1. Georg, német matematikus, 

megh. Charlottenbnrgban 1917 aug. 3. 

2. F., Hermann, német katonai iró, megh. 
Berlinben 1916 aug. 9. Müve: A német birodalom 
sorsdöntő órája (ford. Mikes Lajos) magyarul 
megjelent 1915. 

3. F., Leo, Afrika-kutató és etnológus, 1912. 
újabb utat tett a Vörös-tenger melletti Szuakin-
ból Khartumon át El-Obeidba, 1913-14. Algír
ban és Tuniszban járt, 1914—15. Törökországom 
át Abessziniába ment. A gyűjtött anyaggal meg
alapították az Afrika-Archivot, amely intéz
ményből az 1925. Majna-Frankfurtba helyezett 
Forsehungsinstitut für Kulturmorphologie ala
kult. Főmüvéből: Erlebte Erdteile 1926-ig hét 
kötet jelent meg. 

Frome, város Sommersetshire angol grófság
ban, (192D 10,506 lak. 

•Frommel, Ottó, német költő, szül. Heidelberg-
ben 1871 máj. 14. Müvei: Wandern und "Weilen 
(költ, 1898); Flutwellen (költ., 1901); Neuere-
deutsche Dichter (1902); Die Poesie des Evange-
liums (1906); Novellen und Márchen (1907); 
Theobald Hüglin (reg., 1908); lm farbigen Reigen 
(költ., 1909); Mannelin (1910); Das Religiöse ÍB 
der mod. Lyrik (1911); Vom inwendigen Lében 
(1913), Fr. Theremin (1914); Ein schweres Here 
(elb., 1916); Der stille Christund die Seele (1916); 
Pilgram der Mensch (reg., 1920); Schicksal (1924). 

Frommer Rudolf, a magyar fegyver- és 
gépgyár igazgatója, 1896. megírta Német-ma
gyar és magyar-német tőzsdei zsebszótárát. Az-
ő kezdeményezésére történt, hogy 1895. a gabona
határidőüzletet girószerüen rendezték és a Giro-
és Pénztáregylet keretébe bevonták. Szerkeze
teivel és szabadalmaival kapcsolatban ő terem
tette meg Magyarországon a pisztolygyártást és 
a sörétes puskák nagyban való készítését. 

*Froriep, Augitst von, német anatómus, szül. 
Weimarban 1849 szept. 10., megh. Tübingenben, 
ahol egyetemi tanár volt, 1917 okt. 11. Anatómiai 
tanulmányokat írt, foglalkozott a művészeti 
anatómiával; nagyobb önálló műve: Anatomie' 
für Künstler (1880, azóta több kiadás). 

Frosinone, olasz város Róma-tartományban, 
mint község (1921) 12,994 lak. 

Fröhlich, 1. Izidor, fizikus, egyetemi tanár, 
a Magyar Tud. Akadémia 1913. osztálytitkárrá, 
1920. igazgató taggá választotta. 
*F. Pál, fizikus, szül. Torzsán 1889 dec. 6. Fő

iskolai tanulmányait Budapesten végezte. Két 
évig résztvett a báró Eötvös Loránd-féle geofizikai 
kutatásokban. 1914-ben a budapesti ref. főgim
názium tanára lett. 1918-ban doktorrá avat
ták, 1923. a budapesti egyetemen magántanárrá 
habilitálták a kísérleti ós elméleti fénytanból. 
1924-ben a szegedi egyetemen a kísérleti fizika 
rendk. tanára lett. 1925-ben egy évi tanulmány
úton volt az Egyesült-Államokban. Tanulmányai, 
amelyek magyar, német és amerikai, szakfolyó
iratokban jelentek meg, jórészt a kísérleti optika 
körébe vágnak és az ultramikroszkópikus má
sodrendű fényforrások emissziójára, a totális 
reflexióra, a geometriai optika érvényességi ha
tárára, a fluoreszcenciára és foszforeszcenciára 
vonatkoznak. 

Frnin, Bobért, hollandi történész, főművét 
Tiz év a németalföldi szabadságharcból, magyarul 
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is megjelent a Magyar Tud. Akadémia kiadásá-
ten (ford. Antal Géza, I. 1916., II. 1917). 
*Frunze, Mihail Vasziljevics, orosz népbiz

tos, szül. Besszarábiában 1885., megh. Moszkva-
ián 1925 okt. 31. Paraszt származású; apéter-
vári műegyetemen tanult s .már 1905. a bol
sevikfrakcióhoz tartozott. A cári kormány alatt 
mint forradalmárt Szibiriába vitték kényszer
munkára. Az 1917-iki forradalom után kiszaba-
dnlt s Fehér-Oroszországban a paraszttanács el
nöke lett. 1919-ben megverte Kolesak ellenforra
dalmi seregét, 1920. pedig a déli hadsereget 
vezette Wrangel ellen. A szovjet végrehajtóbizott
ságára nagy befolyása volt; 1924 márc.-ban a 
legfőbb haditanács helyettes elnöke, egyszers
mind hadi és tengerószetügyi népbiztos lett 
Trockij lemondása után. 

Frühwiith, Andreas, volt müncheni ap.nuncius, 
1915. bibornok, majd f őpenitenciárius lett. Közre
működésével adták ki Aquinói Szt. Tamás müveit. 
•Fuad, L, Egyiptom királya, szül. Gizehben 

1868 mára 26. Pia volt Izmail pasa khedivének. 
Bátyja, Husszein Kiamil után 1917 okt. 9. lett 
szultán brit véduraság alatt. Miután Egyiptom 
proklamálta függetlenségét, 1922 márc. 15. föl
vette a királyi címet, teljes címe: «Bgyiptom 
királya, Nubia, Szudán, Kordofán és Dar Pur 
uralkodója». Neje: Nazli hercegnő; trónörökös 
Faruk herceg, szül. 1920 febr. 11. 
*Fuah, egyiptomi város Ghardieh tartomány

ban, 14,000 lak., gőzhajóállomással. 
Fuceechio, város Olaszország Firenze tarto

mányában, mint község 12,371 lak. 
*Fuchs (Fokos) Dávid Rafael, finn-ugor nyel

vész, budapesti izr. hitközségi tanár, szül. Bisenz-
!>en (Morvaország) 1884 dec. 10. Tanulmányait 
Pozsonyban s Budapesten végezte. Főbb munkái: 
Zűrjén népköltészeti mutatványok (1913); Zűrjén 
szövegek (1916; az 1911. és 1913. zűrjén nyelvi 
tanulmányútjainak eredményei). Egyéb tanul
mányai a Magyar Nyelvőrben, Keleti Szemlé-
ben,Nyelvtudományi Közleményekben, Finnisch-
ugrische Forschungenben, a Journal de la Sociétó 
Finno-ougrienneben jelentek meg. Tagja a hel-
singforsi Finn-ugor Társaságnak. 
*Fuchs, 1. Eduárd, német művelődéstörténet

ire, szül. Göppingenben 1870 jan. 31. Főbb művei: 
űie Frau in der Karikatur (2. kiad. 1907); Der 
Weltkrieg in der Karikatur (1916); Die Juden in 
der Karikatur (1921); Geschichte der erotischen 
Kunst (1908); Illustrierte Sittengeschichte (3 köt. 
és pótkötetek 1912—20); Die Karikatur der 
enropáischen Völker (2. köt., 4. kiad. 1922.) 
*2. F., Emil, német filozófus ós prot. teológus, 

szül. Beerfeldenben (Hessen) 1874 máj. 13. Éise-
nachban 1918. lelkész lett. Müvei: Schleier-
machers Religionsbegriff (1901); Vom Werden 
dreier Denker.Was wollten Pichte, Schelling und 
Schleiermacher in der ersten Periode ihrer Ent-
•wieklung? (1904); Gut und Bőse, Wesen und 
Werden der Sittlichkeit (1906); Offenbarung und 
Entwieklung (1912); Die Pflictit zum Genuss 
U914); Luthers deutsche Sendung (1917); Die 
Kraft des Sozialismus (1925). 
*3. F.,Ernst, német jogi író, szül. Weingarten-

ben (Baden) 1859 okt. 15. Az úgynevezett szabad

jogi iskola főképviselője. Főbb müvei: Schreib-
justiz und Richterkönigtum (1907); Eecht und 
Wahrheit in unserer heutigen Justiz (1908); Die 
Gemeinschádlichkeit der konstruktivon Juris-
prudenz (1909); Juristischer Kulturkampf (1912). 

4. F., Kari, német zeneíró, megh. Danzigban 
1922 aug. 24. 

5. F., Róbert, osztrák zeneszerző, megh. Bécs
ben 1927 febr. 19. 

6. F., Viktor báró, osztrák politikus, megh. 
Hallban (Tirol) 1920 szept. 30. 

Fucini, Renato, olasz író, megh. Firenzében 
1921 febr. 25. 

Fu-csou (Fu-cseu), Kína Fukien tartományá
nak fővárosa, 624,000 lak. 

Fuente Ovejuna, város Spanyolország Cordoba 
tartományában, (1920) 15,447 lak. 

Fugád (Ciuguzél), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Fugger, Kari Ernst grófot, a F.-esalád szé-

niorát, 1914 jan. 7. III. Lajos bajor király hercegi 
rangra emelte. 

Fugyi (Fughiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Fugyivásárhely (Osorheiu), Bihar vármegye. 

(Tr. R.) 
Fu-kian (Fo-kien), kínai tartomány, ter. 

117,600 km*, (1923) 13.157,791 lak. 
Fukui, város Japán Fukui-ken tartományá

ban, (1920) 56,635 lak. 
*Fukujama, város Japánban, Hondo D.-i part

ján, (1920) 29,768 lak. 
Fukuoka, város Japánban, Kiusziu szigeten, 

(1920) 95,381 lak. 
Fukusima, város Japánban, Ivasiro tarto

mányban, (1920) 35,762 lak. 
Fulda, város Hessen-Nassauban, (1926) 25,958 

lakossal. 
Fulda, Ludwig, német író, újabb munkái: Der 

Seeráuber (1911); Aladdin u. die Wunderlampe 
(1912); Feuerversicherung (1912); Die Rückkehr 
zurNatúr (1913); Abendsonne (1914); Der Lebens-
schüler (1915); Die verlorene Tochter (1916); 
Die Richtige (1917); Das Wundermittel (1918); 
Des Esels Sehatten (1920); Der Vulkán (1921); 
Dio Geliebte (1922); Die gepuderte Muse (1922); 
Die Gegenkandidaten (1923). 

Fulham, London egyik külvárosa, (1921) 157,944 
lakossal. 

*Fuller, John Frederick Charles, angol had
tudományi író, szül. 1878 szept. 1. Résztvett a 
búr háborúban. A világháborúban, mint vezér
kari ezredes, a tank-osztag főparancsnoka volt s 
nagy része volt az 1917-iki cambraii s az 1918-iki 
áttörési hadműveletekben. Hadtudományi művei: 
Poundations of a science of war (1926); Tanks 
in the great war (1920); The reformation of war 
(1923); Sir J. Moore's system of training (1925). 
Azonkívül elismert tekintély a hindu-miszticiz
mus és a héber kabbala terén. 

Fulókércs, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 501 

• Fulyán (Ful'anka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
* l ' u u i a u a proeuuibeus (nflv.), 1. Helian-

themum. (IX. köt.) 
Funchal, város Madeira szigetén, (1920) 20,844 

lak. Ide vitték Magyarországból 1921 őszén az 
angolok IV. Károly királyt s itt halt meg ! 92£ 
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ápr. 1.1926 dec. havában a forgószél nagyrészt 
elpusztította. 

Funck-Brentano, Frantz, francia történetíró, 
újabb művei: L'ancienne Francé, Le roi(1912); 
La Francé sur le Rhin (1919); Le moyen-áge 
(1922); L'ancien régime (1926). 

Fundáta (Fundata), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Fundzs, kerület angol-egyiptomi Szudánban, 

ter. 92,000 km2, (1922) 114,000 lak. Fővárosa 
Singal, 8000 lak. 

Furksora (Furcsoara), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Furluk (Fárliuc), Krassó- Szörény vm. (Tr. R.) 
Fúrta, nagyk. Bihar vm., (1920) 2082 lak. 

•Furtwángler, Wilhelm, német karmester, szili. 
Berlinben 1886 jan. 25., mint F. Adolf archeológus 
fia. 1911-ben Lübeckben, 1915. Mannheimban, 
1922. Berlinben a filharmonikusok és egyszers
mind a lipcsei Gewandhaus dirigense. Budapesten 
is több alkalommal nagy sikerrel vezényelt. Van 
több önálló szerzeménye is, többek közt egy Te-
deum. 

Fusagasuga, város Colombia dólamerikai 
köztársaságban, (1920) 14,000 lak. 

Fu-san, város Koreában, (1921) 78,161 lak. 
Fusinato, Guido, olasz államférfi, öngyilkos 

lett Rómában 1914 szept. 23. 
Futásfalva(Mungeni), Háromszék vm. (Tr. R.) 

•Futó Mihály, pedagógus, szül. Boldván 1835 
febr. 2., megh.Hódmezővásárhelyen 1909 aug. 6. 
1860-ban a hódmezővásárhelyi ref. kollégium 
tanára, majd 1877-töl igazgatója volt. Munkái: 
A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium tör
ténete (1897); Kazinczy Ferenc születésének 
százados ünnepe (1859); A társadalom, szülők 
és az iskola (1880); Minő eszközökkel lehet prot. 
középiskoláink belső életére hatni ? (pályanyertes 
mű, 1890); A magyar irodalomtörténet tanítása 
köréből, a nemzeti érzület ápolása szempontjá
ból (pályanyertes mű, 1891). Ezenkívül számos 
pedagógiai szakmunkát irt a hazai protestáns 
folyóiratokba. Alapította és szerkesztette a Hód
mezővásárhely c. lapot. 

Fuzsiki, japáni város, Hondo északi partján, 
25,000 lak. 

Füge (Figa), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
•Függetlenség. A magyar állam F.-e, amelyet 

századokon át kellett Ausztriával szemben védeni, 
a világháború befejezése után ebben az irányban 
teljesen helyreállt. Az 1918 óta Ausztriában le
folyt események és különösen a köztársasági 
államformára való áttérés a pragmatika szank
cióban megállapított elválaszthatlan és feloszt
hatatlan együttbirtoklás további fenntartását 
lehetetlenné tette ós azért az 1920.1. t.-c. 11. §-a 
már a detronizáció előtt kimondja, hogy a közös 
érdekű viszonyokat szabályozó 1867. XII. t.-c. 
és más törvényes rendelkezések hatályukat vesz
tették és «a magyar állam ősi F.-éből folyó sza
bad rendelkezése e viszonyok tekintetében is 
helyreállt)). Ezt a F.-et nemzetközi védelem alá 
helyezte az 1921. XXXIII. t.-c-be iktatott trianoni 
békeszerződés 73. cikke. aMagyarország nem 
mondhat le F.-éröl (l'mdépendance de la Hongrie 
est inaliénable), csak a Nemzetek Szövetsége 
Tanácsának hozzájárulásával, következésképen 
Magyarország kötelezi magát, hogy az említett 

Tanács beleegyezésének esetét kivéve, tartóz
kodni fog minden olyan cselekedettől, mely köz
vetlenül vagy közvetve, főként addig, míg a 
Nemzetek Szövetségébe fel nem veszik, valamely 
más hatalom ügyeiben való részvétel útján, F.-ét 
veszélyeztethetné)). E szöveg szerint Magyar
ország F.-ével nem rendelkezhetik szabadon és 
a népszövetségi tanács hozzájárulása nélkül nem 
léphet más állammal közjogi kapcsolatba. F.-mik 
nemzetközi elismerése természetesen viszont 
azt a kötelezettséget rója az elismerő hatalmakra, 
hogy belső ügyeinkbe ne avatkozzanak. Hogy 
ezt a kötelezettséget eddig mennyire tartották 
be, azt a Habsburgok trónfosztásának kikény
szerítése eléggé tanúsítja. 

Füle, nagyk. Fejér vm., (1920) 1199 lak. 
Füleháza (Filea), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Fülek (Fil'ákovo), Nógrád vm., (1919) 2946 

lak., (Tr. Cs.-Szl.) 
Fülekkelecsény (Fü'ákovské Kl'acany), Nóg

rád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Fülekkovácsi (Kovácovce), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Fülekpilis (Pilis), Nógrád vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Fülekpüspöki (Fispeky), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Füleksávoly (SavoV), Nógrád vm. (Tr. Cs.-SzL) 

•Fülep Lajos, író, ref. lelkész, szül. Budapesten 
1885. Mint képzőművészeti kritikus tűnt fel az 
új magyar művészet érdekében folytatott har
cával. 1904—14. Parisban, majd Angliában, 
Németországban és Olaszországban folytatott 
művészeti tanulmányokat s a művészettörténet 
teréről mindinkább áttért az elméleti esztétikára 
és filozófiára, Firenzében élénk részt vett a Cir-
colo Filosofieo tevékenységében. A világháború 
kitörésekor visszatért Magyarországra, 1922. & 
bajai ref. egyház választotta lelkészének. Cikkei 
különböző hetilapokban és folyóiratokban jelen
tek meg. 1911-ben szerkesztette Lukács György
gyei és Hevesi Sándorral A szellem c. filozófiai 
folyóiratot. Önállóan megjelent müve: Magyar 
művészet (1923). Lefordította Nietzsche: A tra
gédia eredete miivét (Fii. írók Tára, 1910), meg
írva Nietzsche egész filozófiáját tárgyaló beve
zetését. 

Fülepp Kálmán, Budapest volt főpolgármes
tere, megh. Budapesten 1919 szept. 19. 

Füles (Nikitsch), Sopron vm. (Tr. A.) 
Fülesd, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 669 lak. 
Fületelke (Filitelnic), Kis-Küküllő vmegye 

(Tr. R.) 
Fülöp Áron, költő, megh. Székelyudvarhelyen 

1920 nov. 16. 
Fülöpialva (Filipec), Máramaros vm. (Tr. 

Cs.- Szl.) 
Fülöpszállás, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 6162 lak. 
Fülpös, kisk. Szatmár, Ugocsa ós Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 411 lak. 
Fülpösdaróc, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes vm., (1920) 355 lak. 
Fünen, sziget, 1. Fyn. (VIII. ós XX. k.) 
Für (Fyr), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
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