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Fürbringer, Max, német anatómus, rnegü. 
Heidelbergben 1920 márc. 6. 

Füredi Bikára, szobrász, újabb műve id. 
Ábrányi Kornél emlékszobra Nyirábrányban 
(1923). 

Fürész (Píla pri Haliéi), Nógrád vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fürészfalu (Hvozdnica), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Fürgéd, kisk. Tolna vm., (1920) 820 lak. 
Fürjes (Zagajica), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Fürményes (Firminis), Szilágy vármegye. 

(Tr. R.) 
Fürst, Hermann, német erdész, megh. Asehaf-

fenburgban 1917 febr. 11. 
Fürstenwalde, város Poroszországban, Bran

denburgban, (1925) 23,344 lak. 
Fürth, város Bajorország Mittelfranken kerü

letében, (1925) 73,693 lak. 
•Füst Milán, regényíró, szül. Budapesten, 1888 

jál. 17. Középiskoláit és az egyetemet is Buda
pesten végezte, hol tanári és doktori oklevelet 
nyert. Felsőkereskedelmi iskolai tanár lett, de 
tlz évi szolgálat után nyugdíjaztatását kérte és 
azóta az irodalomnak él. Szabad verselésűkölte
ményeit meglehetősen bonyolult bölcseleti fejte
getések jellemzik. Eegónyeiben modern témákat 
dolgoz fel, szokatlan hangon elbeszélve. Munkái: 
Változtatnod nem lehet (versek, 1913); Nevetök 
(regény, 1920); Az aranytál (regény, 1921); Az 
elmúlás kórusa (versek, 1922); Advent (regény, 
1923); Lachende Gesichter (regény, 1922); Bol
dogtalanok (dráma, 1923). 

•Gaal, 1. Qaszton (gyulai), politikus, szül. Szé
kesfehérvárott 1868 nov. 30. Gazdasági tanul
mányai végeztével 1893-1900. Hermán Ottóval a 
Magyar Ornitológiai Központban dolgozott, majd 
birtokán gazdálkodott. 1906-ban a lengyeltóti ke
rületben országgyűlési képviselőnek választották, 
1910.nem vállalt mandátumot, hanembalatonbog-
lári birtokán gazdálkodott; a proletárdiktatúra 
alatt birtokát elvették és bujdosni volt kénytelen. 
A diktatúra bukása után a Priedrich-kormány fel
szólítására a somogy-tolna-baranyai kerületi kor
mánybiztosságot vállalta s megbízták a somogy-
vármegyei főispáni teendőkkel is. 1920-ban nem
zetgyűlési képviselőnek választották, 1921 július
ban a nemzetgyűlés elnöke lett. 1922 január 20. a 
Beniczky Ödönnel történt személyes összeütközés 
miatt lemondott, de jan. 26. újra őt választották 
meg elnöknek. 1922-ben az egységes párt alelnö
kének választotta s régi kerülete egyhangúlag 
megválasztotta képviselőnek. 1926-ban ország
gyűlési képviselőnek választották. Számos gazda
sági szakba vágó cikket írt különböző lapokba. 

2. G. Jenő (gávai), nemzetgazdaságtani író, 
1916. nyugalomba vonult. 1922-ben a közgazda-

Füsthegyisirokány (Allersgraben), Vas vm. 
(Tr. A.) 

Füves (Várzári), Bihar vm. (Tr. R.) 
Füzegy (Flzis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Füzér, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 653 lak. 
Füzérkajata, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

370 lak. 
Füzérkomlós, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

370 lak. 
Füzérnádaska (Trstené), Abaúj-Torna vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Füzérradvány, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

614 lak. 
Füzes (Fizisiu), Szolnok-Doboka vm. (Tr. E.) 
Füzesabony', nagyk. Heves vm., (1920) 5816 lak. 
Füzesd (Fizegti), Hunyad vm. dévai 3. (Tr. R.) 
Füzesd (Fizesiu), Hunyad vm. puji j.(Tr. R.) 
Füzesdbogara (Fuis-Bágara), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Füzesór (Fiéar), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.> 
Füzesgyarmat, nagyk. Békés vm., (1920) 9784 

lakossal. 
Füzesmező (Loza), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Füzesmikola (Nicula), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Füzespaptelek (Preoteasa), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Füzesszentpéter (Sánpetru), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Füzkút (Fiscut), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Fűzvölgy, kisk. Zala vm., (1920) 309 lak. 
Fyn (Fünen), dán sziget, 2990 km2, (1921) 

285,849 lak. 

ságtudományok tiszt, doktorává avatták. Ujabb 
művei: Magyarország közgazdasága és társa
dalmi politkája a második ezredév küszöbén 
(2 köt. 1907); Birtokpolitika (1912); A falu 
gazdasága. Tessedik &'. élete és művei (1918, 
Akad. kiad.); Bezerédj Pál emlékezete (1920). 

3. G. Mózes, id. (1. VIII. köt), 1917. az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület elnökének válasz
tották. 1918-ban kinevezték tankerületi főigaz
gatónak. Újabb művei: Hansom Tamás, a repülő 
(1922); Nótás Katica. Rongyos Miska története 
(1924); A fekete apostol (1925); Napsugár (1925); 
Grimm meséin kívül több könyvet dolgozott át 
az ifjúság számára. 

*4. G. Mózes, ifj., az előbbinek fia, író, szül. Buda
pesten 1894. Ifjúsági és más elbeszéléseket írt, 
1924. a Renaissance-Szinház dramaturgja lett. 
Müvei: A nyár szigetén (1916); Fata Morgana 
(1917); Mildi meséi (1922); Az idegen (színmű, 
Renaissance-Szinház, 1925). A beszélő madár 
címen egy kötet válogatott mesét adott ki. 

•Gaal, 1. Andor, író és újságíró, szül. Balassa
gyarmaton 1895 aug. 18. Első novelláit A Hét 
közölte. A Magyar Hirlap című politikai napilap 

G. 
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belső munkatársa. Regényei: A bíborruhás asz-
szony (1920); Lejtön (1922, az Athenaeum re
génypályázatán első díjat nyert). 

?. G. Ferenc, zeneszerző, rnegh. Szabadkán 
1906 dee. 12. 

3. G. István, geológiai Író, egyetemi magán
tanár, földtani és őslénytani müveinek száma az 
50-et meghaladja. Irodalmi munkássága az isme
retterjesztő geológia és paleontológia minden 
ágát felöleli. Nagyobb munkái: A föld története 
(1924); továbbá A földgázos területeink geoló
giai szerkezetéről írt tudományos értekezése, 
melyben az erdélyi, nagyalföldi és túladunai gáz
kutatásokat ismerteti és a petroleumkutatások 
kudarcának okait megvilágítja. 
' *4. G. István, óremművész, szül. Körösladány-
ban 1883 jún. 6., eleinte festészeti tanulmányokat 
végzett BudapestenBallónál,MünchenbenHollósy-
nál, Parisban a Julián-iskolában, azután áttért az 
éremmüvészetre. 1903 óta állit ki Budapesten. 

Gaár Vilmos, perjogász, 1914. kúriai biróvá 
neveztetett ki, 1925. nyugalomba vonult. 1923-ban 
a Jogállam társszerkesztője lett. Műve: Az állat
forgalmi szavatosság (Polyák Bélával, 1923). 
Budapest város törvényhatósága, amelynek 1922. 
tagja lett, 1927..felsőházi taggá választotta. 

Gabányi, 1. Árpád (olysói és héthársi), szín
művész, niegh. Budapesten 1915 okt. 23.1909-ben 
a Nemzeti Színház örökös tagja lett. 

*2. G. János (olysói és héthársi), m. kir. honvéd
tábornok, szül. Szatmárnémetiben 1871 júl. 27., 
G. Árpád unokatestvére. Mint egyéves önkéntes 
lépett a honvédség tényleges állományába; a 
felsőbb tiszti tanfolyam s a bécsi cs. és kir. 
hadiiskola elvégzése után a vezérkarban szolgált, 
majd a világháborúban a 102. népfölkelö gyalog-
dandárnak, azután a szegedi, majd a pozsonyi 
honvédkerületnek vezérkari főnöke lett. A vi
lágháborúban a harctéren ezredparancsnok volt, 
majd ismét a pozsonyi honvédkerület vezér
kari főnöke. Ezután a csapatok háborús telje
sítményeit tárgyaló emlékkönyvek szerkesztésé
nek élére a honvédelmi minisztériumba osztották; 
ő alapította meg a Hadtörténelmi Levéltár és 
Múzeum katonai tud. intézetet, melynek első pa
rancsnoka, majd főigazgató-helyettese lett. Az 
ifjúság katonai nevelésével és sportügyeivel is 
behatóan foglalkozott. A Magyar Katonai Köz
löny, majd a Honvédelem szerkesztőbizottságá
nak elnöke. Napilapokban és folyóiratokban szá
mos cikke és tanulmánya jelent meg. Önálló mű
vei : Az orosz-japán háború (1910); A hadsereg
szervezet kézikönyve (1910); A hármaszövetség 
államainak történelmi fejlődése (1911); Tilsit es 
Trianon (1922); A Jiarc pszihólogiája (1923); 
Mártírjaink (2. kiad. 1924); A katonai magyar 
nyelv (1923); A magyar várak legendái (1924— 
26; 3 köt.); A magyar nemzet története (1924— 
26, 3 köt.); A megbilincseli ember. — Neje: szül. 
Eisenmayer Júlia, szavaló művésznő, szintén 
működött az irodalom terén. 
;*3. G. László (olysói és héthársi), színész, G. 
Árpád (1. VIII. köt.) fia, szül. Kolozsváron 1879 
dec. 18. Vidéken majd minden nagyobb város
ban megfordult. Budapesten tagja volt megnyi
tásától a Király-Színháznak, 1913. tagja lett a 

Nemzeti Színháznak. Nevezetesebb szerepei: 
Gonosz Pista (Falu rossza), Malvolio (Vízkereszt), 
Koszta Sámuel (Nagymama). 1918-ban több szi-
nésziskolának tanara lett. 

Gabba, Carlo Francesco, olasz jogtudós, megh. 
Torinóban 1920. 

Gabelentz, Georg, von, német író, szül. Lem-
nitzben (Türingia) 1868 máre. 1. Művei: Das 
weisse Tier (elb., 1904); Verflogene Vögel (elb., 
1905); Das Glück der Jahnings (reg., 1905); Ge-
waltenderLiebe(elb., 1907); UmeineKrone (reg., 
1908); Das Auge des Schlafenden (reg., 1910); 
Tagé des Teufels (elb., 1911); Judas (dráma, 
1911); Das glückhafte Schiff (reg., 1912); Kriegs-
not(vígj.,1912); Der grosse Kavalier (reg., 1913); 
Das heilige Auge (elb.,' 1913); Uusre Brüder da 
draussen (1916); Von Heiligen und Sündern (elb., 
1917); Verführerin (reg., 1920); Das Geheimnis-
volle (elb., 1921); Geschichten aus einer andern 
Welt(elb., 1923); Masken Satans (reg., 1925). 

Gablonz (G. ander Neisse, csehül Jáblonec), 
város Csehországban, (1921) 26,897 lak. 

Gabnay Ferenc (hathalmi), erdész, megh. 
1915 aug. 10. 

Gábod (Gabud), Alsó-Fehér vm. (Tr. E.) 
Gabon (Gabun), francia gyarmat Francia 

Egyenlítői-Afrikában, ter. 274.870 km2, (mi) 
389,401 lak. Fővárosa: Libreville. 

Gabonakereskedelem (Vili. köt.). Hazánk
ban a G. a békeévekhez viszonyítva a változott 
viszonyoknak megfelelő képet mutat. Az ország 
területének egyharmadára történt megcsonkítása 
ellenére is még mindig jelentékeny feleslegek 
állanak rendelkezésre az export céljaira. A leg
utóbbi évek külkereskedelmében a gabonanemüek 
kivitele erősen emelkedő irányzatot mutat. A G. 
jellemzésére az alábbi adatok szolgálnak: 

1. A gabonanemüek negyedévi átlagárai arany
koronában az 1924—26. években: 

Év, időszak Bíiza £ Rozs Árpa 

1924. negyedév || 17'33 
« |l 18-27 

I I I . 1 I 24-92 
IV. « 30-95 
E v l á t l a g . . . I! 23-42 

1925. I. n e g y e d é v i) 38-73 
II . » 35-49 

III. < j 27-14 
IV. « 24-95 

É v i á t l a g . . . I 31 .85 lj 

1926. I. negyedév -27-40 
I I . « 29-31 

III. « ! 25-67.! 
IV. « 26-70 2 

Évi á t l a g . 27-27 

Zab 

03 
18 
54 
72 
51 

32 

83 
•98 

17-36 
16-49 
23-40 
26-75 
21-10 

26-94 
22-99 
18-54 
17-36 
21-44 

•75 
• 22 
•97 
•72 
•72 

•77 
88 
05 
•39 
51 

15-98 
16-31 
16-81 
20-46 
17-39 

Tengeri 

2. Magyarország kivitele 
az 1924—26. években: 

16-54; | 17-52 
16-69 6 18-48 
l.j-SO 16-48 1 
17-13 15-70 i 
10-55 17-06í 

eabonanemüekbon 

15-57 
14-80 
22-93 
19-11 
18-75 

18-67 
18-79 
18-35 
16-41 
18-07 

12-47 
14-56 
17*75 
17-35 
15*53 

A 

g a b o n a 

n e m e 

Mennyiség m é t e r m á z s á k b a n I É r t é k 1000 a. K.-ban 

1924 1925 1926 

v e k b e n 

1924 I 1925 | 1926 

é v e k b e n 

Búza . . . 
Rozs . . . 
Árpa . . . 
Zab . . . 
T e n g e r i 

1.803,918 
1.395,244 

140,776 
220,846 
318,397 

2.179,409 4.036,269, 48,294] 63,857 
1.238,749 2.200,867! 32,535 31,043 
415,9Í8! 478,5611 2,917 9,192 
348,185! 448.516J 4,098 6,870 

116,419 
43,787 
10,249 
7,791 

1.763,25511.414,5023 6,170| 32,585 21,583 
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. Gábor, 1. Andor, író, a kommün bukása után fog
ságban volt, majd Bécsbe költözött. Újabb müvei: 
Mit ültök a kávéházban (1914); Petur meg a 
dinnye (1914); Ciklámen (Vígszínház, 1915); 
A kozák és egyéb jelenetek (1915); Palika (Nem
zeti Színház, 1915); Untauglich úr (1915); A ka
nári és egyéb vadállatok (1916); A polgőr és 
egyéb, jelenetek (1916); Szépasszony (Nemzeti 
Szinbáz, 1916); Doktor senki(veg., 1917); Dollár
papa (Magyar Színház, 1917); 2)MO(1917); Har
minchárom (1917); Mancika, tündér (1917); Vi
dám könyv (1918); Majd a Vica (Magyar Szín
ház, 1918); Öregszem mégis... (1918); A hatal
mas vadász és egyéb figurák (1918); A vágyak 
valcere és egyéb történetek (1918); A princ 
(Vígszínház, 1918). Bécsben írta Ezt izenem c. 
könyvét, amelyet Magyarországból kitiltottak. 

2. G. Gyula, jogi író, a világháború alatt hon
véd őrnagy-hadbírói rangot ért el. Főbb művei: 
A megyei intézmény Nagy Lajos alatt (Budapest 
1908); Hohenberg Zsófia hercegnő és gyermekei 
jogállása Magyarországon (u. u. 1924); A pesti 
kir.iiélötáblafelálUtása(1924:);Numerusclausus 
és zsidó egyetem (1924); Az izr. vallás recepciója 
(1925); Emlékbeszéd Jókai Mór felett (1925). 

3. G. Ignác, újabb metrikai tanulmányai 
a Nyugatban jelentek meg. Ónálló müvei: 
Marvello élete és költészete (1922, a Népszerű 
Zsidó Könyvtárban, melynek társszerkesztője); 
A magyar ritmus problémája (1925). 

4. G. József, operaénekes. Levgyel M. Taifun 
c. darabját az ő fordításában adták Olaszország
ban. 1916-ban a Vígszínház állandó vendége volt, 
1925. a m. kir. Operaház rendezője lett. Főbb 
szerepei: Parsifal, Heródes (Salome), Pinkerton 
iPillangó kisasszony) stb. 

Gáborján, nagyk. Bihar vm., (1920) 1714 lak. 
Gáborjánháza, kisk. Zala vm., (1920) 465 lak. 
Gáborvölgy (Vagrisinec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 

•Gábriel Ferenc, zeneművész, szül. Budapesten 
1889 jan. 2. Hubay Jenő növendéke a Zeneaka
démián, majd a dessaui udvari opera verseny
mestere. 1922 óta a Zeneművészeti Főiskola 
hegedű-tanára. 

Gách István, szobrász, 1914. kis állami arany
érmet kapott a Szamovolszky val közösen mintá
zott Szabadságharc-szoborra. A világháborúban 
fogságba esett és éveket töltött, részben szobro
kat faragva, ázsiai fogolytáborokban. Hazatérve 
folytatta, Szamovolszky halála után egymaga, 
a Szabadságharc-emlékmű mintázását. 1925-ben 
első díjat kapott a Műcsarnokban rendezett akt-
kiállításon egy női akt-művére. 

Gács (Halic), Nógrád vm., (1919) 1337 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Gacsalk (Gocaltovo), Gömör ós Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Gaosály, kisk: Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1031 lak. 

Gácsfalu (Stará Halic), Nógrád vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Gácslápos (Lupoc), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gácsliget (L'ahotka), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gácsprága (Praha), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gád (Gad), Torontál vm. (Tr. E.) 
Gadács, kisk. Somogy vm., (1920) 375 lak. 

Gaidarov 

Gadány, kisk. Somogy vm., (1920) 927 lak. 
Gadna, kisk. Abaúj-Torna vm., U920) 325 lak. 
Gádor (Gakovo), Bács-Bodrog vm. (Tr. SzHSz.) 
Gádoros, nagyk. Békés vm., (1920) 4499 lak. 
Gadsden, város Alabama északamerikalállam-

ban, (1920) 10,529 lak. 
*Gaedertz, Kari Theodor, német irodalomtör

ténész, szül. Lübeckben 1855 jan. 8., megh. Ber
linben 1912 júl. 8. A greifswaldi egyetem könyv
tárigazgatója volt. Főbb müvei: J. Ríst als nie-
derdeutscher Dramatiker (1882); Das nieder-
deutsche Schauspiel (1884); Fritz Reuter-Reli-
quien (1885); Fritz Reuter-Studien (1890); Aus 
Fritz Reuters jungen u. altén Tagén (3 k., 1897— 
1901); Bismarck u. Reuter (1898); lm Reiche 
Reuters (1905); Goethes Minchen (1887); Zur 
Kenntnis d. altenglisehen Bühne (1888); Goethe 
und Maler Kolbe (1889); E. Geibel (1897). 

•Gaffarel, Paul Louis Jacques, francia tör
ténetíró, szül. Moulinsban 1843 okt. 2. Müvei: 
Histoire du Brésil francais (1878); Histoire des 
colonies francaises (1879); L' Algerie conquise 
depuis la prise de Constantine jusqu'á nos jours 
(1888); Se Sénégal et le Soudan francais (1890); 
Jacques G. 1601—81 (1909); La politique coloniale 
en Francé de 1789 á 1830 (1918); Notre expansion 
coloniale en Afrique (1918). 

Gaífky, Georg Theodor August, német orvos, 
megh. Hannoverban 1918 szept. 23. 

Gafle, város Svédországban, (1925) 39,018 lak. 
Gafleborgs Lan, tartomány Svédországban, 

ter. 19,728 km2, (1925) 275,796 lak. 
*Gagliardi (ejtsd: gáiíárai), Ernst, svájci történet

író, szül. Zürichben 1882 jan. 7. Müvei: Novara 
und Díjon (1907); Dokumente zur Geschichte 
des Bürgermeisters Hans Waldmann (1911—13, 
2 köt.); Der Anteil der Schweizer an den itali-
schen Kriegen 1494—1516 (1919); A. Eseher 
4 Jahrzehnte neuerer Schweizergeschichte 
(1919—20, 2 r.); Geschichte der Schweiz (1920). 

Gagy (Geoagiu), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Gagyapáti, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 1341ak. 
Gagybátor, kisk. Abaúj-Torna vm.,(i92o) 702 lak. 
Gagyhy Dénes, tanár és író, megh. Budapesten 

1923 júl. 20. Újabb munkája : A székelyek (1917) 
*Gagyi Jenő (etédi), író, szül. Fogarason 1880 

aug. 17. Budapesten, Páduában és Jénában tanult, 
1904—08-ig a nagykőrösi, majd a székelyudvar
helyi ref. gimnázium tanára volt. 1909—13-ig 
a bécsi udv. kamarai levéltárban, majd a magy. 
orsz. levéltárban működött. 1921-ben újságíró 
lett, a Magyarság c. napilap belső munkatársa. 
Önálló müvei: Székely dalok (Miskolc 1902); 
Regulativ dioec. Transilv. disunit. (Nagyszeben 
1911); Bécsi levélek (u. 0. 1912); A nyugat
magyarországi kérdés (Budapest 1921); Hazát
lanul (regény, u. o. 1924); hét propaganda-kötet 
(1019—1925). Szerkesztette a Gazeta Transilva-
niei napilapot. Román írói neve: Joan Fágará-
§anu. 

Gagyvendégi, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920 
380 lak. 
•Gaidarov, Vladimír, orosz filmszínész, szül. 

1896. A pétervári udvari színház színésze volt, a 
forradalom kitörésekor Parisba menekült, ahol 
filmszinész lett. Főbb szerepei a Paris grófnő-
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jóben, Az égi szántóföldben, Moszkva 1913-ban 
stb. voltak. 

Gailhard, Pierre, francia basszista, megli. 
1918 okt. 

Gainár (Gainar), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Gainsborough, város Anglia Lincolnshire gróf

ságában, (i92i) 19,691 lak. 
Gairdner (ejtsd: gárdner), James, angol történet

író, megh. Pinnerben (Middlesex) 1912 nov. 4. 
Utolsó műve: Lollardy and the reformation in 
Bngland (4 köt , 1909—12). 

Gaja, város Brit-India Bihar tartományában, 
(192D 67,562 lak. 

Gajar (Gajáre), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gajári, 1. István, b-irlapiró és zeneszerző, 

újabb művei: A makrancos herceg (opera, M. 
kir. Operaház); Argirus királyfi (ballet, bemu
tatták u. o.); Az utolsó Drághfy és egyéb elbeszé
lések (1914). 

2. G- Ödön, hírlapíró, megh. Budapesten 1919 
aug. 9. 1915-ben a főrendiház tagja lett. 
•Gajdesz, a kommunisták részéről használt ki

fejezés a túlvilág megjelölésére (a Hades ó-görög 
szó eloroszosított formája). A G. szót először az 
orosz Potemkin hadihajó lázadó matrózai hasz
nálták ebben az értelemben. G.-be küldeni a. m. 
eltenni láb alól. 

Gajtas (Kajtasovo), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
•Gál, 1. Franciska, színésznő, szül. 1904. A Szín

művészeti Akadémián tanult. Molnár Ferenc 
Ibolya c. egyfelvonásosában tűnt fel. 1923-ban 
a Vígszínház szerződtette (Antónia, Színésznő 
stb.), 1925—26. a Renaissanee- és a Belvárosi 
Színházban vendégszerepelt (Csitri, Marika, Da
rázsfészek), 1926. Holywoodba szerződtették. 

2. G. Gyula, színész, 1923. a Nemzeti Színház 
örökös tagja lett. A legkitűnőbb élő színészek 
egyike. Shylockja a legjobb jellemábrázolás, 
Lőrinc barátja tökéletes renaissanee figura. Leg
újabb szerepei Andersen (Blzevir) és Lear király. 
1927. nagy ünnepséggel ülték meg jubileumát. 
*3. G. Jenő, ügyvéd és jogi író, szül. Kecske

méten 1872 márc. 16. Jogi tanulmányait Buda
pesten végezte. Mint ügyvéd főleg a bűnügyi 
védelem terén ismeretes, nevezetesebb védelmei 
voltak a többi közt Haverda Mária gyilkossági 
ügyében, a Tisza István meggyilkolása miatti 
bünperben; a frankhamisítási perben Nádosy 
Imre védelme stb. Szerkeszti a Büntetőjog folyó
iratot. Önálló munkái: A vád alá helyezés (a 
budapesti tud. egyet, pályadíját nyerte); Büntető
jogunk fejlődése és a háború (1916). 1927-ben 
országgyűlési képviselő lett. 

4. G. Sándor, orsz. képviselőt, a képviselőház 
volt elnökét 1918 júl.-ban belügyi államtitkárrá 
nevezték ki, de a forradalom után nov.-ben a 
Károlyi-kormány felmentette. 

•Gál, Hans, osztrák zeneszerző, szül. Brunnban 
(Alsó-Ausztria) 1890 aug. 5. A berni egyetemen a 
zene magántanára. írt zenekari és kamarazene
müveket, vígoperát: Der Arzt der Sobeide (1919). 

Gal&bocB(Glabosovce),'Nógrá&Ym.(Tr.Cs.-Szl.) 
Galac (Galafi), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Galac (Galafi), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Galac C Galafi), város Romániában, (1925) 75,000 

akossal. 

Galaclalva (Galafi), Beszterce-Naszód vm. 
(Tr. R.) 

Galacs (Golet), Krassó-Szörény vm.(Tr. R.) 
Galadna (Gladna romána), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Galadnabánya (Gladna montaná), Krassó-

Szörény vm. (Tr. R.) 
Galagonyás (Glogonj), Torontál vm. (Tr. 

SzHSz.) 
•Galamb, 1. József, iparművész, szül. Német

palánkán 1876 jan. 10. Tanulmányait Budapesten 
végezte s a könyvkötés terén egy sor mesteri 
munkája által (az Andrássy- és Todoreszku-
könyvtárakban) kiváló hírt szerzett, azután a 
Fővárosi Iparrajziskola szaktanműhelyének veze
tője lett. Jeles művei: IV. Károly koronázási hit
levelének kötése, Ottó királyfi bibliája és ima
könyve stb. 

•2. G. Sándor, középiskolai tanár, irodalom
történetíró és kritikus, szül. Gyöngyösön 1886 
márc. 21. Középiskolai tanulmányait u. o. és 
Budapesten elvégezvén, a budapesti egyetemen, 
tanári és doktori oklevelet szerzett s a budapesti 
V. ker. Bolyai-reáliskola tanára lett. Több ízben 
volt tanulmányúton Német-, Francia- és Olasz
országban. Számos irodalomtörténeti tanulmányt 
írt különböző folyóiratokba, jórészt a kiegye
zés utáni kor irodalmáról. írásaiban magas 
szempontú értékelés, kiforrott izlés ós nagy iro
dalmi tájékozottság tükröződik. Értékesek a 
Napkeletben közölt szinblrálatai is, amelyekben 
az előadott dráma jellemzése után beható vizs
gálat és részletezés alá veszi a színészek játé
kát is. Dolgozatai ott: Költészetünk fordulata 
a múlt század utolsó harmadában (1923); a 
Budapesti Szemlében: Irodálomtörténetírás és 
művészettörténet (1917); A rajzforma fejlődése 
elbeszélő irodalmunkban (1925); a Magyar Mú
zsában és az írod. tört. Közleményekben (Gyulai 
Pál novellái, 1918—21); A magyar operett első 
évtizedei (1926). Önálló müve: Huszonöt év a 
magyar társadalmi dráma történetéből (Buda
pest, 1926). 

Galambod (Porumbeni), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

Galambok, kisk. Zala vm., (mo) 1786 lak. 
Galambos (Holubina), Bereg vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Galanda = Galánta. 
Galánta (Galanda), Pozsony vm., (1919) 3654 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Galashiels, város Skóciában, Selkirkshire-

grófságban, (1921) 12,946 lak. 
Galatina, város Olaszország Lecce tartományá

ban, (1921) 11,745, mint község 17,318 lak. 
Galbatő (Gaboltov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.> 
Gáldtö (Galfiu), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 

•Gale (ejtsd: gél), Zóna, amerikai irónő, szül. 
Portageban 1874 aug. 6. A wisconsini egyete
men tanult, azután újságíró lett. Regényei: The 
loves of Pelleas and Bttarre (1907); Friendship-
village stories (5 köt. 1908—19); Birth (1918); 
Miss Lulu Bett (1920); The secret way (versek, 
1921); Faint parfümé (1923). Miss Lulu Bett c. 
regényét dramatizálta s e müvét a Pulitzer-díjjal 
tüntették ki. 
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Galena, város Kansasban, (1920) 4712 lak., né

pessége állandóan fogy, 1910-ben 6962, 1900. 
még 10,155 lakosa volt. 

Galesburg, város Illinois északamerikai állam
ban, (i92i) 23,834 lak. 

Gálfalva (Kobalevíce), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Galgaguta, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 860 lak. 
Galgagyörk, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 924 lak. 
Galgahéviz, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2335 lak. 
Galgamácsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 1886 lak. 
Galgó (Gálgáu), Szolnok-Doboka vármegyé

ben. (Tr. E.) 
Galgóc (Hlohovec), Nyitra vm., (1919) 8096 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Galgóozy Károly, gazdasági író, 1914 óta a 

Magyar Tud. Akadémia tiszt, tagja, megb. Buda
pesten 1916 okt. 23. 

Galicia, 1. 1919-től Lengyelországhoz tartozó 
volt osztrák koronatartomány, a Magyarország 
területéből odacsatolt községekkel 79,080 km2 

(192D 7.487,924 lak. Kelet-Galicia a monarcbia 
összeomlása után Nyugat-Ukrajna néven önálló
nak jelentette ki magát, de a lengyelek megszáll
ták s 1923 márc. 15. a nagykövetek tanácsa Len
gyelországnak ítélte oda. (L. Kelet- Galicia, XX. k.) 

2. G. (ejtsd: gáiíszia), volt királyság Spanyol
országban, áll La Coruna, Lugo, Orense ós 
Pontevedra tartományokból, (192S) 2.138,067 
lakossal. 
*Galilei-kör, a világháború előtt ós alatt radi

kális propagandát folytató és főlegfiatal emberek
ből álló egyesület, amelynek tagj ai a forradalmak 
alatt jelentékeny szerephez jutottak. 
*Galimberti Sándor, festő, szül. Kaposvárott 

1883., megh. Budapesten 1915. Tanulmányait 
1903. kezdte meg Nagybányán Héti István veze
tésével s megszakításokkal 1911-ig tartózkodott 
ott. Közben Münchenben és Parisban is tanult s 
1914. a vele rokon stilusú feleségével, Dénes Valé
riával (megh. 1915 Budapesten) együttes kiállítás
ban mutatta be az expresszionista irányhoz hajló 
művészete termékeit (csendéletek, városképek, 
Buda, Paris, Nagybánya részletei). 

Gallarate, város Olaszországban, Milano tar
tományban, mint község (1921) 16,722 lak. 
*Galle, Andreas, G. Johann Gottfried csilla

gász (1. VIII. köt.) fia, szül. Boroszlóban 1858 
jún. 22. A potsdami földtani intézetben 1911—23. 
osztályfőnök volt, egyszersmind magántanár a 
berlin-charlottenburgi műegyetemen. Főbb mű
vei : Geodaesie (1907); Lotabweichungen im Harz 
(1908); Das Geoid im Harz (1914). 

Gallegos, Jósé, spanyol festő ós szobrász, meg
halt Anzióban, Róma mellett 1917. 
*Galli-Curci, Amelifa, olasz-amerikai énekesnő, 

szül. Milanóban 1889 nov. 18. A new-yorki Met-
ropolitan-opera tagja s a jelenkor egyik legkivá
lóbb szopranistája. Főleg olasz és francia operák
ban szerepel. 

Gallieni, Joseph Simon, francia tábornok, 
megb. Versaillesban 1916 máj. 26. A világháború 
kitörésekor Paris katonai parancsnoka volt s a 

6. hadsereget a németek jobbszárnyára vetve, 
eldöntötte a marnei csatát. 1915 októbertói 1916 
márciusig Briand kormányában hadügyminisz
ter volt. V. ö. Mémoires du général G.; défense-
de Paris (1920). Gheusi, G. (1921); Leblond, G. 
parle (2 köt., 1920). 

*GaII i formes (Tyúkszerű madarak, állat), a 
Madarak egyik rendje; 1. Tyúkszerv, madarak 
(XVHI. köt.) 

*Gállik István, mérnök, nyűg. kereskedelem
ügyi helyettes államtitkár, szül. Budapesten 1866. 
Mérnöki tanulmányait a budapesti kir. József
műegyetemen végezte, hol a hídépítési tanszéken 
két évig mint tanársegéd is működött. 1892-tól 
kezdve a kereskedelemügyi minisztérium híd
építési osztályában működött, melynek 1918-tól 
1926. történt nyugalomba vonulásáig főnöke volt. 
Hivatalos működése alatt jelentékeny szerepe volt 
az új budapesti Dunahidak, különösen az Erzsébet-
híd tervezésében ós építésében, valamint a Szé
chenyi Lánchíd újjáépítésében is. Már mint a híd
építési osztály főnöke, vezette a háború alatt le
romlottbudapesti hidak helyreállítását és az 1919. 
évi román megszállás alkalmával felrobbantott 
összes közúti Tiszahidak újjáépítési munkáit. A 
Széchenyi Lánchíd újjáépítésének műszaki és esz
tétikai szempontból is tökéletes megoldásáért a 
Kisfaludy-Társaság a Greguss-jutalommal tün
tette ki. A kir. József-műegyetemnek a tudomány
egyetemekkel való egyenrangúsítása 50 éves 
fordulója alkalmával 1922. tiszteleti műszaki 
doktorrá avatták, 1924. pedig helyettes állam
titkári címmel tüntették ki. Önállóan megjelent 
munkája: A testek szilárdságaira és alakválto
zására vonatkozó újabb elméletek átnézete (1906). 
Főként az anyagvizsgálat köréből vett tanul
mányai a Magyar Mérnök és Építész Egylet és a. 
Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének Közlö
nyeiben jelentek meg. 

•Gallinger, August, német filozófus, szül. 
Wormsban 1871 aug. 11. Münchenben 1920. egye
temi tanár lett. Müvei: Der Streit über das ober-
ste Sittengesetz (1901); Das Problem der objek
tíven Möglichkeit (1912); Grundlegung einer 
Lenre von der Erinnerung (1914); Gegenrechnung 
(1921); Die Bestie im Menschen (1923); Der 
Materialismus im 19. Jahrhundert (1925). 

Gallipoli, 1. város Olaszország Lecce tarto
mányában, (1921) 10,922, mint község 12,751 lak. 
— 2. G. (törökül Gelibolu) kikötőváros Driná-
poly vilajetben, (1920) 7842 lak. 1912-ben nagy 
földrengés pusztította, akkor még 30,000 lakosa 
volt. A világháborúban, a Dardanellák ostroma
kor angolok szállták meg, de az ostrom kudarca 
után 1916 jan. 9. az angolok kivonultak. 

•Gallivare (Géllivara), vasérchegy Norbotten 
svéd lanben, G. helység mellett; hosszúsága 
4700 m., magassága 617 m. Az órcterületet 240,000 
négyzetméterre s minden méter magasságú ki
bányászott terület órctartalmát 3 millió tonnára 
becsülik, a vastartalom 61—69 százalék. 

•Gallwitz, Max von, német hadvezér, szül. Bo
roszlóban 1852 máj. 2. A világháború kitörése
kor a gárdatartalékhadtest parancsnoka volt. 
1915 júl-ban a mlava—prassnysi orosz had
állást áttörte; 1915 ősszel a 11. hadsereget ve-



Gallyas — 284 — Gamelin 

zette Szerbiában, 1916 febr.—szept.-ig Verdiin 
előtt volt parancsnok, majd a Somme-csatában, 
1918. ismét Verdiin előtt volt egy hadseregcso
portnak főparancsnoka. 1920. az új birodalmi 
gyűlésbe képviselőnek választották. 

Gallyas (Haluzice), Trenesén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gálocs (Galoc) Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Gálocsy Árpád (gálocsi), bánya- és kohómér-
nök, szül. Tarnócon (Ung vm.) 1864 máj. 15. Ta
nulmányait a Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskolán végezte. Állami és külföldi szol
gálat után felépítette a Chaudoir-féle fémárú-
gyárat, amelynek igazgatója volt, 1896. üzem
főnök lett a Rimamurányi r.-t. ózdi gyárában. 
1900-ban mint magánmérnök Budapesten telepe
dett le. 1903—11. a Bányászati és Kohászati La
pok szerkesztője volt, 1921. az Orsz. Magyar 
Bányászati ós Kohászati Egyesület elnöke lett, 
tiszt, tagja a Turán-szövetsógnek s a Mérnökök 
Nemzeti Szövetségének; nagy tevékenységet fej
tett ki a Területvédő Ligában, ahol a propaganda 
vezetője volt. Bz időbeli politikai röpiratai: A 
népek önrendelkezési joga (1919); La question 
de nationalité en Hongrie (1919); ugyanaz 
olasz nyelven is. Számos dolgozata jelent meg 
hazai és külföldi szakfolyóiratokban. 1922-ben 
kezdte írni Közérdekű levelek c. társadalompo
litikai röpiratsorozatát. Munkatársa e Lexikon
nak is. 

Galonya (Calnia), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Gálos, (Gols), Mosón vm. (Tr. A.) 
Gálos, 1. Kálmán, szakíró, megh. Balatonfüre

den 1925 máj. 17. 
*2. G. Rezső, irodalomtörténetíró, szül. Buda

pesten 1885 dec. 17. Középiskolai tanulmányait 
Budapesten, a filozófiát a budapesti, kolozsvári és 
német egyetemeken végezte. A középiskolai ta
nári és a bölcsészetdoktori oklevél megszerzése 
után, 1908. keresk. isk. tanár és h. igazgató lett 
Temesvárott, majd részt vett a világháborúban s 
1918-ban a győri felsőkereskedelmi iskola igaz
gatója tett. Az Arany János Társaság örökös 
tiszteletbeli főtitkárává választotta. Irodalom
történeti dolgozataival a Kisfaludy Társaság pá
lyázatain két ízben dicséretet nyert. Számos 
tankönyvet, továbbá sok értekezést, ismerte
tést, cikket és bírálatot írt a különféle hazai és 
német folyóiratokba. Munkái közül kiválnak 
forráskiadványai és Magyar irodalomtörténete, 
melyet Császár Elemér egyetemi nyilv. r. 
tanárral együtt írt s amely a régi irodalom be
ható ismertetésén kívül kivált az újabb magyar 
irodalmi jelenségek méltatásával nemcsak a 
tanulóifjúságnak, hanem a nagyközönségnek is 
jó szolgálatot tesz. Önálló művei: Arany mint 
műbíráló (Budapest 1910); Szentjóbi Szabó 
László élete és mnnkái (u. o. 1911., Akadémia); 
Kis János és a német költészet (u. o. 1911); 
Dayka Gábor költészete (u. o. 1912); Lukáts 
István versei (Temesvár 1912); A magyar iro
dalom története (Császár Elemér közreműködésé
vel, I—II. Budapest 1921); Arany János novellái 
(«. o. 1922. Olcsó könyvtár); Legrégibb biblia
fordításunk (Irodalomtört. Füz. 9., u. o. 1926). 
Sajtó alatt: A német irodalom (Műveltség Könyv
tára, XII. köt.); Kazinczy köre (Kisfaludy Tár

saság Nemzeti könyvtára, XLII. köt). E Lexi
konnak is munkatársa. V. ö. Magyarország vár
megyéi és városai, Temesvár város. 

Gálosla, kisk. Somogy vm., (1920) 797 lak. 
Gálosháza (Gálásem), Bihar vm. (Tr. R.) 
Gálospetri (Gaíbs-Petrei) Bihar vármegye. 

(Tr. R.) 
Galponya ( Gálpáia), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Galsa (Galsa), Arad vm. (Tr. R.) 
Galsworthy (ejtsd: gelszvOrszi), John, angol Író. 

Színműveiben és regényeiben különösen az 
arisztokrácia és a gazdag polgárság bizonyos 
típusainak a társadalmi érdekekkel szemben való 
lelki vakságát korholja. Előadása kellemes, köny-
nyedén szatirikus ós melankolikus színezetű. 
Főbb színművei: The silver box (1906); Joy 
(1907); Justice(1910); The Pigeon (1912); The 
ekin game (1920); Loyalties (1922); "Windows 
(1922); regényei: The Island pharisees (1904); 
The dark flower (1913); The freelands (1915) ; 
Beyond (1917) és ennek folytatása The Forsyte-
saga (1922); The Burning Spear (1923).írt tanul
mányokat is. A Pen-klub elnöke. 1926 őszén 
Budapesten járt. Magyar fordításban a követ
kezők jelentek meg tőle: A gazdag férfiú (ford. 
Ballá Mihály, 1923); Testvériség (ford. Bartos 
Zoltán, 1924); A sötét virág (ford. Házsongárdhy 
Gábor, 1925); Ablakok (1925); Uri emberek (ford. 
Szép Ernő, 1925); Menekülő asszony (ford. Ka
rinthy Frigyes, 1926); Az ezüst szelence (ford. 
Pünkösdi Andor, 1926). V. ö. Kaye-Smith, G. 
(1916). 

Gálszécs (Secovce), Zemplén vm., (1919) 3432 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gált, város Kanadában, Ontario tartomány
ban, (1921) 13,216 lak. 

Galvács, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 470 lak. 
*Galvanauskas, Ernest, litván államférfi, szül. 

Vabalminkaiban 1882 nov. 7. Bányamérnöknek 
készült, de korán résztvett az oroszellenes függet
lenségi mozgalmakban, amiért 1906-ban börtönbe 
vetették, de ő Belgiumba menekült. A világ
háborúban a szerb hadseregben, azután a francia 
harctéren szolgált. 1918-ban a litván függet
lenség proklamálásakor őt küldték a békekonfe
renciára. Több izben volt miniszterelnök, kül-
és pénzügyminiszter s a genfi konferencián is ő 
képviselte Litvániát, majd hágai követ lett. 

Galveston, kikötőváros Texas északamerikai 
államban, (1920) 44,255 lak. 

Galway, grófság az ír szabadállam Connaught 
tartományában, ter. 5940 km2, (1911) 182,224 lak. 
Fővárosa (?., (1911) 13,942 lak. 

Gálya (Gaj), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
*Galzy,Jea«íie,francia írónő, szül. 1893. Bölcsé

szeti tanulmányai végeztével az amiensi líceum
ban lett tanár.. Les allongés című regénye 1923 
Femina-dfjat nyert. Szentimentális regényei nép
szerűek. 

Gamás, nagyk. Somogy vm., (1920) 2430 lak. 
Gambia, brit-nyugatafrikai gyarmat, területe 

10,706 km2, (1921) 210,530Iak. Fővárosa Bathurst, 
kikötő, 9000 lak. 
*Gamelin (ejtsd: gámien), francia tábornok, szül. 

Parisban 1872 szept. 30. Vezérőrnagy lett 1919. 
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majd 1925 Szíriában Sarrail főparancsnok katonai 
tanácsadója, u. a. év dec.-ben a szíriai csapatok 
főparancsnoka lett s mint ilyen, a lázadókat le
verte. 
' G a m o g o n i a a. m. Gametogonia. (VIII. köt.) 
•Gamp-Massaunen, Kari, báró német politikus, 

szül. Massaunenban (Kelet-Poroszország) 1846 
nov. 24., megh. Berlinben 1918 szept. 18. A po
rosz kereskedelmi minisztériumban volt tanácsos, 
majd képviselő lett; 1907. bárói rangra emelték. 
Müvei: Die wirtschaftlich-sozialen Aufgaben un-
serer Zeit (1880); Der landwirtschaf tliche Kre-
dit und seine Befriedigung (1883). . 

Gáncs (Ganciu), Szolnok-Doboka vm. (Tr. E.) 
Gand (Gént), Kelet-Flandria belgiumi tarto

mány fővárosa, U925) 168,788 lak. A világháború 
alatt a német kormányzat a flamandok számára 
itt külön flamand egyetemet alapitott.de a háború 
után a belga kormány az egyetemet megszün
tette. A város a flamand mozgalom gócpontja. 
•Gandhi, Mohandasz Karamcsand, a hindu 

nacionalisták vezére, szül. Porbandarban 1869 
okt. 2. Angolországban tanult jogot, azután ügy
véd lett Bombayben ; 1893—1914. Dél-Afrikában 
volt s ott az indiai kulik érdekében működött. 
1919-ben Indiában élére állt a nemzeti mozgalom
nak azzal a céllal, hogy kivívja az önkormány
zatot, nem erőszakkal, hanem a «non cooperation» 
elvével, vagyis passzív magatartással. Ezt gazda
sági térre is átvitte s híveinek milliói bojkottál
ták az angol ipartermékeket, hogy ezáltal a bel
földi háziipart támogassák. Nagylelkűsége és 
aszkéta élete miatt úgy a bramán, mint a moham-
medán hinduk G.-t megváltónak tekintik, «Ma-
hatmának» (nagy lélek) hívják. 1922-ben felség
sértési vád alapján hat évi fegyházra ítélték, de 
1924. betegsége miatt szabadonbocsátották. A 
hindu nemzeti mozgalom azóta más irányt vett. 
Poütikai tanulmányai Young India elmen, be
szédei és cikkei Speeches and writings címen 
1922. jelentek meg. Ezenkívül önálló kötetben: 
Hind Swaraj (Indiai önkormányzat, 1921). V. ö. 
R. Roland, Mahatma G. (1924). 

Gandia, város Spanyolország Valencia tarto
mányában, (1920) 12,676 lak. 

Gando (Gandu), részben francia, részben brit 
fenhatóság alatt álló haussza- és fulbeország a 
Niger mellett, Nyugat-Szudánban, ter. 208,000 
km2, mintegy 5'/s millió lakossal. Fővárosa (?., 
10,000—15,000 lak. 

Gandzsa (régebben Jélisavetpol), város Aszer-
baidzsán autonóm tanácsköztársaságban, Transz-
kaukáziában, (1920) 63,400 lak. 

Gané Miklós, román novellaíró és politikus, 
megh. 1916 ápr. 

Ganghofer, Ludimg,jiémet író, megh. Tegern-
seeben 1920 júl. 24. Összes müvei 40 köt.-ben 
1910—21. jelentek meg. 

Gangi, város Palermo olasz tartományban 
(Szicília), mint község (1921) 15,842 lak. 
•Gangl, Josef, osztrák író, szül. Deutsch-Be-

neschauban (Csehország) 1868 aug. 25., megh. 
Bécsben 1916 szept. 6. Atyja földmíves és korcs
máros volt s 6 is vendéglős lett, de azután 
Bécsbe költözött. írt elbeszéléseket és regénye
ket Önálló művei: Geschichte aus dem Böhmer-

wald (1895); Am Ende der Welt (1907); Márkus 
der Tor (1918); Das Schwabenhaus im Buchen-
land (1916). 

Gánóc (Ganovce), Szepes vm. (Tr.4Cs.-Szl.) 
Ganócs (Gamisdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Gánt, kisk. Fejér vm., (1920) 778 lak. 
Gány (Gán), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gánya (Ganice), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ganz, Hugó, hírlapíró, megh. Frankfurtban 

1922 jan. 2. 
Gara, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 8628 lak. 

•Gara 1. Arnold, festő és iparművész, szül. 
Budapesten 1882 febr. 25. Egyideig iparművé
szeti tanulmányokat végzett, aztán Szablya-
Frischauf Ferencnek lett tanítványa. 1909-ben 
állított ki először címlapokat, ex-libriseket, utóbb 
rézkarcokkal, keramikai művekkel is szerepelt, 
főkép a Kéve művészegyesület kiállításain. Mo
dern magyar költőkhöz készített nagyrétű réz
karc-lapjait 1925. állította ki. Számos szépiro
dalmi könyvnek ő rajzolta a címlapját. 

2. G. József, hírlapíró, megh. Budapesten 1928 
okt. 30. 

Garáb, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes, 
vm., (1920) 245 lak. 

Garabono, kisk. Zala vm., (1920) 845 lak. 
Garabos (Grabafi), Torontál vm. (Tr. R.) 
Garadna, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 765 lak. 

*Garai Ferenc, író, szül. Bakamezőn (Szabolcs 
vm.) 1876 máj. 4 A budapesti egyetem filozófiai 
karán végzett tanulmányokat, majd újságíró lett. 
Előbb a Pesti Napló belső munkatársa volt, majd 
a Pesti Hírlapé, 1906-tól kezdve a Tolnai Világ
lapjaszerkesztője. Müvei: Költemények; Hamis 
gyémántok (novellák) ;Dr.Molitóriszrögeszméje 
(regény, németül is, Kóhut Adolf fordításában); 
A pénz parancsol (reg.); A primadonna (reg); 
Kincsem (mesék). 

Gararnapáti (Hronské Opatovce), Bars vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Garamberzence (Hronská Breznica),Zólyom 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamdamásd (Dámasd), Bars várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Garamfő (Telgart), Gömör és Kishont várm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Garamhalászi (Bybáre), Zólyom várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Garamhidvég (Zámostie), Zólyom várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Garami Ernő, szocialista politikus, 1918 okt. 
31. a Károlyi-kormányban kereskedelemügyi 
miniszter lett s az maradt a Berinkey-kormány-
ban is. A Károlyi-kormányzat bukása után 
Svájcba ment és a proletárdiktatúra összeomlá
sáig ott tartózkodott. Ekkor hazajött és a Peidl-
kormányban augusztus 1—6-ig, a Friedrich-kor-
mány megalakulásáig igazságügyminiszter volt; 
ezután ismét Bécsbe költözött, majd rövidesen 
visszatért és pártja megbízásából résztvett a 
Clark-féle tárgyalásokon. Ezután visszament 
Bécsbe és ott megindította 1921. Lovászy Már
tonnal együtt a Jövő című politikai napilapot, 
amelyet Magyarországból kitiltottak. A Jövő 
megszűnése utón G. egy bécsi kereskedelmi cégnél 
vállalt alkalmazást. Később Parisban publicisz-
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tikai működést fejtett M. Forrongó Magyar
ország című könyvében (Leipzig—Wien 1922) 
megírta forradalmi emlékeit. A Jövőben meg
jelent cikkek miatt, amelyek a magyar kormány
rendszert bírálták, az állami és társadalmi rend 
hatályosabb védelméről szóló törvény alapján 
port indítottak ellene. 1919-ben lefordította 
Kautsky: Marx gazdasági tanai c. munkáját. 

Garamkelecsény (Hronské Kl'acany), Bars 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamkeszi (Kosihy nad Hronom), Bars vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Garamkirályfalva (KráTová nad Hronom), 
Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamkovácsi (Kozarovce), Bars várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Garamkövesd (HronskáKamenica), Hont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Garamkürtös (Trubín), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamladomér (Ladomir), Bars várm. (Tr. 

Cs.-Szl.). 
Garamlök (Lok), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gar ammikola (Mikula), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garammindszent (Vieska pri Hrone), Bars 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamnémetfalva (hemecká), Zólyom várm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamnémeti (Tekovské Nemce), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamolaszka (Valaská), Zólyom vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garampáld (Hronsky Páld), Hont vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garampéteri (Predajná), Zólyom vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garampetróc(GrandaPetrovce), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamrév (Voznica), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamrudnó (Rvdno pri Hrone), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamsálfalva (Salková), Zólyom vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamsalló (Hronské Sarluhy), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamsolymos (Sálmos), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamszécs (Polonká), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Garamszeg (Hronsek), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamszeghy Sándor, színész, irodalmi mun

ká i : Matyólakodalom (falusi történet, 1914, 
Nemzeti Színház); Szibéria {elb., 1917); Szibériai 
virágok (költ., 1917). 

Garamszentandrás (Hronsky Svaty Andrej), 
Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamszentbenedek Hronsky Svaty Bena-
dik), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamszentgyörgy (Hronsky Svaty Jur), 
Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamszentkereszt (Hronsky Svaty Kriz), 
Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamszentmiklós (Dvbová nad Hronom), 
Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garamszőllös (Rybník), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamtolmács (Tlmac), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garamújfalu (Hronská Nova Ves), Bars vm. 

•(Tr.-Cs.-Szl.) 

Gardner 

Garamvezekény (Hronské Vozokany), Bars 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Garany (Garaha), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Garassá (Grosi), Arad vm. (Tr. R.) 
Garat (Stena), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Garay Ákos, festő, egybegyűjtött rajzaiból ki

állítást rendezett Budapesten 1925-ben. 
Garba (Gurba), Arad vm. (Tr. R.) 
Garbai Sándor, szocialista vezérfórfiú, 1918. 

a Károlyi-kormányzat alatt a Középitési Tanács 
elnöke és a lakásügyek kormánybiztosa. A prole
tárdiktatúra alatt a forradalmi kormányzótanács 
elnöke volt. A diktatúra bukása után a Peidl-
kormány közoktatásügyi minisztere lett. A Peidl-
kabinet visszelépésével Bécsbe költözött. 

Garbe, 1. Richárd, von, német szanszkrit nyel
vész, újabb müvei: Beitr. z. indischen Kultur-
geschichte (1903); Indien und das Christentum 
(1914). Számos szöveget adott ki s lefordította a 
«Bhagavatgita»-t (1921). 
*2. G., Róbert, német mérnök, szül. Oppelnben 

1847 jan. 9. Különösen a túlhevített gőzzel haj
tott mozdonyok bevezetésével szerzett érdemeket. 
Művei: Die Dampflokomotiven der Gegenwart 
(1907); Die zeitgemásse Heissdampflokomotive 
(1924). 

Garbócbogdany (Bohdanovec), Abaúj-Torna 
vm. (Tr. Cs.-Szl.)-

Garbolc, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 
egy. egyes vm., (1920) 345 lak. 

Garborg, Arne Evensen, norvég író, megh. 
Askerban 1924 jan. 14. 

•Garcia Prieto (ejtsd: gárszin), Manuel,Marques 
de Alhucemas, spanyol államférfiú, 1905 óta több
ször volt miniszterelnök; 1910—12. Canalejas 
kormányában külügyminiszter volt s Francia
országgal ő kötötte a marokkói szerződést. A 
belpolitikában demokrata irányú pártja van, me
lyet utána prietista pártnak neveznek. A világ
háborúban és azóta is ellenzéke az entente-barát 
Romanones pártjának. 1917—18-ban és 1922. 
négy alkalommal volt miniszterelnök. A dikta
túra alatt visszavonult, de továbbra is a parla
mentarizmus híve. 

Gard, francia département, ter. 5881 km8, (1921) 
396,169 lak. 

Gardánfalva (Gárdani), Szilágy vm. (Tr. R.) 
*Garden Reach, város Bengália indiai tarto

mányban, (1921) 45,567 lak. 
•Gardner (ejtsd: giiner), l.Emest Arthur, angol 

archeológus, szül. 1862. Sokáig igazgatója volt az 
athéni angol archeológiai intézetnek, azután 
londoni egyetemi tanár lett. Főbb művei: Intro-
duction to greek epigraphy (1887); Ancient 
Athens (1902) ; Handbook of greek sculpture 
(1905); Six greek sculptors (1910). 

*2. (?., Percy, előbbinek testvére, angol archeo
lógus, szül. Londonban 1846. Főleg görög archeo
lógiával és bibliakritikával foglalkozott. Az 
oxfordi egyetem tanára volt. Főbb müvei: Types 
of greek coins (1883); Numismatic commentary 
on Pausanias (1887); New chapters in greek his-
tory (1892); Manuál of greek antiquities (Jevons-
szal együtt, 1898); Grammar of greek art (1905); 
Exploratio evangelica (1899); A historic view 
of the New Testament (1901); Growth of chris-
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tianity (1907); Principles ofgreek art (1913); 
The Ephesian Gospel (1915); History of ancient 
courage(1918); Bvolution inehrist. ethics (1918). 

Gárdony, nagyk. Fejér vm., (1920) 1855 lak. 
•Gárdonyi, 1. Albert, egyetemi magántanár, 

Budapest székesfőváros főlevéltárosa, szül. Eper
jesen 1874 dec. 24. Az egyetemet Bécsben és 
Budapesten végezte. Pályáját 1899. a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárában kezdte, innen 
választotta meg 1904. Budapest székesfőváros 
tijonnan szervezett könyvtárához könyvtártisztté 
e ott később könyvtáros lett. 1911-ben a székes
főváros levéltárossá, 1914. főlevéltárossá válasz
totta. Már egyetemi tanulmányai alatt pályadíjat 
nyert az oklevéltanból. A különféle tudományos 
folyóiratokban megjelent tanulmányai alapján 
1913. a budapesti egyetem az oklevéltanból 
magántanárrá habilitálta. A Magyar Tud. Aka
démia megbízásából Bodnár Istvánnal együtt 
megírta Bezerédj István életrajzát, mely a Ma
gyar Történeti Életrajzokban jelent meg (1919— 
1920). A budai Vérmező történetére vonatkozó 
kutatásai közben megtalálta Martinovicsnak és 
társainak sírját, amiről a székesfőváros díszes 
emlékművet adott ki. Legutóbb megírta a székes
főváros 50 éves történetét: Ötven esztendő Buda
pest székesfőváros történetéből 1873—1923. 
(Budapest 1925). Egyéb munkái: Magyar könyv
nyomdászat és könyvkereskedelem a XVIII. 
században, különös tekintettel Budára és Pestre 
<1917); Magyar jakobinusok emlékezete (Buda
pest 1919.) 

2. G. Géza (1. VIII. köt.), 1910. a Magyar Tud. 
Akadémia tiszteleti tagja lett, «mint a magyar 
szó legkitűnőbb művésze és a magyar törek
vések egyik legkitűnőbb tolmácsa». Állandóan 
Egerben élt, honnan csak nagy ritkán mozdult 
ki. Szinte beteges érzékenységgel kerülte az 
embereket. Kertjében szeretett tartózkodni s ott 
szeretettel és gonddal ápolta virágait. Közben 
dolgozott: új munkákat irt, a régieket gondosan 
átsimította. Általán nagy műgonddal dolgozott, 
•egy-egy munkáját évekig eltartogatta fiókjában. 
A világháború szerencsétlen fordulata és az azt 
követő vörös forradalmak még visszavonultabb 
életűvé tették, szinte emberkerülővé lett. Lelki 
bajaival együtt fokozatosan romlott egészsége is. 
1922-ben jelent meg utolsó munkája életében, a 
Ki-ki a párjával c. regénye a PestiHirlapban s ezt 
már a kérlelhetetlenül közelgő elmúlás gondolata 
lengi át. Egészségi állapota mindinkább gyöngült 
s 1922 okt. 31. csöndesen meghalt Egerben. Az egri 
Bebek-bástyán temették el az egész ország rész
vételével. Emlékének megörökítésére, müveinek 
terjesztésére és a magyar irodalomnak az ő 
szellemében való továbbfejlesztésére 1923. Gár
donyi Géza Irodalmi Társaság alakult, amely 
1926. megindította G. munkáinak gyűjteményes 
kiadását. G. egyike legmagyarabb íróinknak és 
egyik legjelesebb újabb regényírónk. Történeti 
regényeiben a magyarság messze múltjába ment 
tárgyért. A hunnok, az Árpádok és a török hódítás 
korának belső életét és lelkivilágát kevesen raj
zolták oly finom vonásokkal, mint ő; regényei 
nem lesznek a kor stilizált rajzává, hanem az 
elmúlt századok életének hű tükörképei. Kedve

sen és vonzóan, tiszta, tősgyökeres magyar 
nyelven tud elbeszélni. Ismeri az emberi lelket s 
kivált a küzködőket, a nyomorgókat rajzolja 
híven és nagy rokonszenvvel, de tud találni me
leg, szívből jövő hangokat az emberi boldogság 
tolmácsolására is. Regényalakjai közül különö
sen a nők és az egyszeri!, naiv férfiak vonzóak. 
Színdarabjai közül A bor a magyar népszínmű 
fejlődésében jelentős állomás a magyar népdráma 
felé. 

I. G. müvei a VIII. kötetben említetteken 
kívül: 1. Regények: Álmodozó szerelem (Győri 
Közlöny 1886); Félkerekü apostol (Szegedi Hiradó 
1889); A világjáró angol (írta Mummeri Róbert, 
Budapest 1894); A báró lelke (1894); A lámpás 
(1897); APöhölyék életéből (1894); Igazsága 
földön (Szeged 1896); A kékszemű Dávidkáné 
(1899, 2. kiad. c. Dávidkáné); Ábel és Eszter 
(1907); Szunyoghy miatyánkja (1916); Ki-ki a 
párjával (1923); Ida regénye (1924); Leány-
nézőben, Julcsa kútja (Í925); A kürt (1925); 
Aggy' Isten, Biri (1925); Te, Berkenye (1925). 
2. Elbeszélések, novellák, csevegések: Szerelmes 
történetek (1886); Száz novella (I—II. Győr 1886); 
Figurák (Mikszáth K. előszavával, 1890); Novel
lák (I—II. 1894); Tárcák (1894): Két menyasz-
szony és más elbeszélések (1898); Tizenkét 
novella (1901); Átkozott józanság! (1907); Mi 
erösebb ahalálnál?(1909): Arany ,tömjén,mirha 
(legendák, evangéliumi álmok, 1924); Mai cso
dák (1925). 3. Drámák: A paradicsom (víg-
operette egy felvonásban, Szeged 1893); Az 
erdő élete (ballet, 1896); Fehér Anna (betyár
történet három felv.-ban, Király Színház 1905); 
Zéta (színpadra tett regény három felv.-ban, 
Nemzeti Szinház 1905); Fekete nap (történet 
a szabadságharcból 3 felv.-ban, Fővárosi Nyári 
Szinház 1906); Szentjánosbogárkák (tíz kisebb 
szinmű, 1924). 4. Költemények: Április (1894); 
Fűzfalevél, nyárfalevél (1904). 5. Göre Gábor 
bíró úr könyvei: Göre Gábor bíró úr könyve 
(Budapest 1895); Bojgás az világba (u. 0.1896); 
Tapasztalatok a nagy kiállításrul (u. o. 1897); 
Göre Mártsa lakodalma (u. 0. 1897); Durbints 
sógor (u. o. 1898); Veszödelmek (u. o. 1899); 
A Kátsa (u. o. 1899); A pesti úr (u. o. 1900); No 
még öggyet (u. 0. 1924); Vakarts (u. o. 1924). 
6. Ifjúsági irodalmi dolgozatai: Nagyapó tréfái; 
a Filléres Könyvtár több füzete: Tarka-barka 
történetek, Bolond Istók és más efféle történetek; 
Mindentudó Gergely bácsi; Nevető könyv; 
Tihanyi Pista baklövései; Árpád népe; Emlé
kezetes napok a magyar történelemből; A zöld 
erszény, stb. 

II. A G.-ról szóló irodalom: Szinnyei József, 
Magyar írók (HL köt. 1894); Beöthy Zsolt, G.-ról 
(A magyar nemz. irod. ism. 1905, II.); Oláh Gá
bor, G. (írói arcképek, 1910); Kéky Lajos, G. 
(Budapesti Szemle 158. köt.); u. a., G. (Irodalom
történeti Füzetek 7., Budapest 1926, hol a teljes 
G.-irodalom megtalálható); Zsigmond Ferenc, G. 
(Irodalomtörténet 1921); Császár Elemér, A ma
gyar regény története (u. 0. 1922); Voinovich 
Géza, G. (Budapesti Szemle, 192. köt.); Álszeghy 
Zsolt, A XIX. sz. magyar irodalma (1923); 
Schöpflin Aladár, G. (írók, könyvek, emlékek, 
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1925); Szábolcska László, G. élete és költészete 
(Temesvár 1926). 

*3. G. Lajos, szinész, szül. Budapesten 1896. 
Kereskedelmi iskola elvégzése után félévig tanult 
Rákosi Szidi sziniiskolájában. 1920-ban a Bel
városi Színházhoz szerződtették, 1925. a Vígszín
házhoz, ahol Herczeg Majomszinház-éhan volt 
legnagyobb sikere. 

•Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, 1923 júl. 6. 
alakult, a Simon Lajos kezdésére 1922 szept. 21. 
alakult Gárdonyi Géza Irodalmi Bizottságból. 
Célja: az értékes költői és írói tehetségek érvé
nyesítésére oly mód keresése és megadása, mely 
a magyar tanítói közösségre fényt, dicsőséget, a 
magyar népkultúra és a nemzet részére pedig 
hasznothozó. A társaság felolvasó- és vándor-
üléseket tart. 1924-ben megindította a Magyar 
Család című havi szépirodalmi lapot és a Képes 
Kislap című kéthetes gyermeklapot. 1926-ban év
könyvet adott ki Simon Lajos és Móra László 
szerkesztésében. 

Gardthausen, Viktor, német történetíró, megh. 
Lipcsében 1925 dec. 27. 

Garé, kisk. Baranya vm., (1920) 430 lak. 
Gareis, Kari von, nőmet jogtudós, megh. Mün

chenben 1923 jan. 18. 
Garhval (Gurhwal), brit-indiai terület, 25,461 

km2, (1921) 803,600 lak., ebben Tehri G. hűbéres 
ország 10,826 km2, (1921) 318,414 lak. 

•Garibaldi, 1. Giuseppe, olasz tábornok, a sza
badsághős unokája, G. Ricciotti tábornok fia, szül. 
Melbourneban 1879 júl. 29. Harcolt az 1897-iki tö
rök-görög, a búr és a balkáni háborúkban. A világ
háború kezdetén 14 ezer emberből szabadcsa
patot szervezett, mellyel az Argonneokban har
colt a franciák oldalán. 1918-ban a francia had
seregbe osztották be tábornoki rangban, mint az 
alpesi brigád parancsnokát. Ellensége volt a 
fascismusnak és ellene szervezetet hozott létre, 
de sikertelen kísérlete után New Yorkba költözött. 

2. G., Ricciotti, az olasz szabadsághős fia, 
megh. 1924 júl. 17. 

•Gárin, Nikoláj Georgievics, orosz író, igazi 
nevén Michájlovszki, szül. 1852. Mérnöki pályára 
lépett és ezirányú dolgozataival vonta magára a 
figyelmet. Regényei és elbeszélései közül főként 
ifjúsági müvei válnak k i : Tomi gyermekkora; 
A gimnazisták stb. 

•Garland, Hamlin, amerikai író, szül. West-
Salemban (Wisconsin) 1860 szept. 16. Népies 
tárgyú regényeket írt: Main-travelled roads (1891); 
Prairie folks (1892); Other main-travelled roads 
(1910); A son of the middle bordér (1917); A 
daughter of the middle bordér (1921); Book of the 
American Indián (1923). 

•Garlanda, Féder igo, olasz irodalomtörténet
író, szül. Stronában (Novara) 1857., megh. Rómá
ban 1913 márc. 13. Müvei: Shakespeare, il poéta 
e l'uomo; La fllosofla delle parole (1890); La 
nuova democrazia americana (1891). 

•Garleanu, Emil, román novellaíró, szül. 1878., 
megh. 1914. Számos romántárgyú elbeszélést írt, 
amelyek igen elterjedtek. Magyarra Biky Árpád 
fordította néhány munkáját. 
* Garmendia, Jósé Ignacio, argentínai tábornok, 

szül. Buenos Airesben 1842 márc. 9., megh. u. 0. 

1925 jún. 10. Résztvett 1887. a Chaco-expedició-
ban. Irodalmi művei: Campana de Humaitó 
(1901); Campana de Corrientes y de Rió Grandé 
(1904); Bl casimento de dona Juana Ortiz de 
Zarate (1916); ezenkívül számos értekezés. 

•Garré, Carl, német orvostanár, szül. Ragazban 
1857 dec. 10. Egyetemi tanár volt Rostockban, 
majd Königsbergben, azután Boroszlóban; 1907. 
Bonnban lett egyetemi tanár. Egyike a legkiválóbb 
modern sebészeknek; a német sebész-társaság 
1912. elnökének választotta. Főbb művei: Nieren-
chirurgie (1907); Lehrbuch der Chirurgie (1920, 
5. kiad. 1923). 

Garta, kisk. Sopron vm., egyesítették Kapu
vár nagyközséggel. 
•Garvia, Charles, angol író, szül. 1851., megh. 

1920. Igen termékeny és nagyon olvasott szerző 
volt, regényei közül kiválnak: Just a Girl; In 
"Wolf's clothing; In Cupid's chains stb. 

•Garvin, James Louis, angol publicista, szül. 
Birkenheadben 1868 ápr. 12. Számos tanulmányt 
és vezércikket irt különböző politikai és irodalmi 
lapokba; 1908. átvette az Observer lap szerkesz
tését s azt a tekintélyes lapok sorába emelte. 
Szerkesztette az Encyclopedia Britannica XIII. 
kiadását. Önállóan megjelent: The economio 
f oundation of peace (A béke gazdasági megalapo
zása, 1919). 

•Gary, gyárváros Indiana északamerikai állam
ban, a Michigan-tó mellett, (1922) 65,146 lak. A 
várost az acéltörszt alapította kohómüvek szá
mára 1904. s a tröszt elnökéről, G. Elbert Henry-
ről nevezték el. Chicagónak mintegy külvárosa, 
a világ legnagyobb acélgyárával. 

Gáspár, 1. Ferenc, orvos, író és utazó, öngyilkos 
lett 1923 júl. 12. A Ferenc József keresk. kór
ház kormánybiztosa volt. 

•2. G. Jenő, író, hírlapíró, szül. SzentlélekeB 
(Udvarhely vm.) 1894 nov. 16. Egerben teológiát, 
Budapesten bölcsészetet hallgatott. 1913 óta kü
lönböző fővárosi lapokba (Elet, Budapesti Hirlap, 
Uj Nemzedék, Nemzeti Újság, Napkelet, Magyar
ság, stb.) dolgozott. 1920 óta tagja az Uj Nemzedék 
szerkesztőségének s ott a felelős szerkesztő he
lyettese. 1924-ben tagja lett a Petőfi-Társaság
nak és a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságnak. 
Finom csengésű, mély költeményein kívül több 
lírai jellegű regényt is írt; mint elbeszélő, színes 
és eleven előadásával és emelkedett felfogásával 
válik ki. Munkái: Örök hárfa (versek, Budapest 
1923); Sikolt a föld (regény, n. 0. 1923); Ciklon 
(regény, u. 0.1924); A kék sziget (regény, u. 0. 
1925, spanyolra fordította Révész Andor, 1926); 
Szonáta (regény, u. o. 1926); Bíbor (regény, u. 0. 
1926). 
•Gáspárné-Dávid líar^szUl.Budapesten 1889. 

A tanítónői-képzőt elvégezvén, a Képes Családi 
Lapok munkatársa lett. 1907-ben jelent meg elsó 
mesekönyve s 1908. a Budapesti Napló gyermek
rovatát, 1911—14. a Világ napilap Otthon című 
asszonyrovatát szerkesztette. 1919 óta a Pester 
Lloyd belmunkatársa. írt gyermekmeséket, ifjú
sági müveket és regényeket, fordított vagy át
dolgozott több neves külföldi mesegyűjteményt. 
1919-ben az Andrássy-titi Színházban színre ke
rült Bözsike c. vígjátéka. Önállóan megjelent 
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művei: Huncut Böske kalandjai (mesekönyv, 
1907); Liselotte (reg., 1917, 3. kiad. 1918); Pesti 
dámák (reg., 1919); A divat története (1922, 2 
köt.), a Magyar Tud. Akadémia dicsérettel tün
tette ki; Szerelmek városa (reg., 1926); Máglya
halál (reg., 1927); továbbá A huncut kölyök 
Pesten, Gsöppike Parisban, if jusági művek. 

Gasparri, 1. Pietro, bibornok, 1914 óta állam
titkár, 1916. pedig egyszersmind a római Szent
szék kincstárnoka ós camerlengója. 1917 óta a 
Codex Juris Canonici szerkesztőbizottságának 
prefektusa. 
*2. (?., Eugenio, G-1. testvére, szül. Ussitában 

1871 júl. 25l, előbb brazíliai nuncius, 1925. bibor
nok lett. 
*Gasquet, Francis Aidán, angol bibornok, 

történetíró, szül. Londonban 1846 okt. 5. 1878. 
az angliai szt.-Benedek-rend főapátja, 1914. 
bibornok lett s ettől kezdve Rómában ól, mint 
vatikáni főlevéltárnok és a Vulgata-bizottság 
elnöke. Sok, kiváló szakmunkát írt a középkori 
angol történet köréből. Főbb munkái: Henry VII. 
and the english monasteries (1888—89); A short 
history of the catholic Churcb in England (1903); 
Henry III. and the Churcb. (1906); Parish liie in 
médiáéval England (1906); Edward VI. and the 
Book of Common Prayer (1890); The great pesti -
lence (1893); A sketeh of monastie constitutional 
history (1896); The eve of the reformation 
(1900); Monastie life in the middle-ages (1922), 
ffls Holiness Popé Pius XI. (1922). 
*Gast, Péter (Köselitz Heinrich álneve), német 

zeneszerző, szül. Annabergben 1854 jan. 10., 
megh. u. o. 1918 aug. 15. Többnyire Olaszország
ban élt, majd 1900—1908. Weimarban a Nietzsche-
Archiv őre volt. írt dalokat, kamarazenemüveket, 
operákat; kiadta Nietzsche műveit. 
*Gastaldon, Stanislap, olasz zeneszerző, szül. 

Torinóban 1861 ápr. 7. írt több operát ós zongora-
szerzeményt, továbbá La musica proibita művet. 
*Gastonia, város North Carolina északamerikai 

államban, (1920) 12,871 lak. 
Gasztony, kisk. Vas vm., (1920) 911 lak. 
Gát (Hat'), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gátalja (Gátam), Temes vm. (Tr. R.) 
Gatály (Hatolov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gatcsina orosz várost 1922. Trotzkoje-nak 

nevezte el az orosz szovjetkormány. Lakossága 
t-kkor kb. 12,000. 

Gátér, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegyé-
ben. 1923-ban alakult Pálmonostora község G. 
uevű pusztájából. Ter. 5470 kat. hold., lak. 996. 

Gateshead, város Angolország Durham gróf
ságában, (1923) 128,200 lak. 
•Gattermann, Ludwig, német kémikus, szül. 

Goslarban 1860 ápr. 20., megh. Preiburgban 
(Breisgau) 1920 jún. 20. Egyetemi tanár volt Göt-
tingenben, Heidelbergben, Freiburgban. Műve: 
Die Praxis des organischen Chemikers (1894, 
19. kiad. 1925). 
•Gaübert (ejtsd: góbsr), F/rneste, francia író, szül. 

St.-André-de-Sangonisban 1861 jan. 27. írt köl
teményeket, regényeket és tanulmányokat. Verses 
kötetei: Vendanges d'amour (1900); Les roses 
latines (1907). Szinmüvei: L'une et l'autre (1900); 
Le rétour de Chérubin (1905). Regényei: Sylvia 

(1904); L'amante et la captive (1906); L'amour 
marié (1913). Kritikai tanulmánya: La poésie 
Tchéque eontemporaine (1913). 1913-ban az iro
dalmi Nobel-díjjal tüntették ki. 

*Gauckler, Paul, francia archeológus, szül. 
Parisban 1866 jún. 4., öngyilkos lett Rómában 
1911 dec. 6. Mint constantinei múzeumigazgató 
ő vezette 1895—1905-ig a tuniszi ásatásokat. 
Önálló művei: L'archéologie de la Tunisie (1898); 
Basiliques chrétiennes de la Tunisie (1903); Néc-
ropole puniques de Carthage (1915). 

Gaudernak József, cs. kir. lovassági tábornok, 
megh. 1924 febr. 26-án. 1916-ban megkapta a 
magyar bárói méltóságot. 

*Gaudig, Hugó, német pedagógus, szül. Stöckey-
ben (Szász tartomány) 1860 dec. 5., megh. Lipcsé
ben, mint főigazgató, 1923 aug. 2. Különösen a 
munkásiskolák reformja ügyében volt tevékeny. 
Művei: Didaktische Ketzereien (1904); Didak-
tische Preludien (1909); Deutsches Volk, deutsche 
Schule (1917); Die Schule im Dienste der werden-
den Persönlichkeit (1917); Sehulreform? (1920). 

*Gaudy, Alice, bárónő, német költőnő, szül. 
Berlinben 1863 márc. 10. Művei: Mein Sonnen-
schein (költ., 1888); Seelen (1897); Báliadén und 
Lieder (1900); Aus Kinderreich und Elfenland 
(1910); Lebenshöhen (1912); Das eiserne Hals-
band(1913); Kriegsdichtungen Í1916—17); Aus 
heiligem Land (költ., 1924). 

*Gauhati, város Asszam brit-indiai tartomány
ban, (1921) 16,480 lak. 

Gaul Károly, id., gépészmérnök, a m. kir. 
Technológiai Iparmúzeum igazgatója, 1923. nyu
galomba vonult s ez alkalomból h. államtitkári 
címet kapta. Művei: A faipar köréből; Hazánk 
fa-háziipara (az Orsz. Erdészeti Egyesület Deák 
Ferenc pályadíjával kitünteti mű); Iskolapadok 
szerkezetei; A gőzölésnek befolyása a bükk mű
szaki és fizikai tulajdonságaira. 

Gaul, August, német szobrász, megh. Berlin
ben 1921 okt. 18. V. ö. Waldmann: A. G. (1919). 

*Gaupp, _Bo&erí, német orvostanár, szül.Neuen-
burgban (Württemberg) 1870 okt. 3. Egyetemi 
tanár lett Tübingenben 1906. Szerkesztője a Zeit-
sehrift für die gesunde Neuorologie und Psychia-
trie folyóiratnak. Művei: Die Dipsomanie (1901); 
Psychologie des Kindes (1908); Die Unfruchtbar-
machung geistig und sittlich Kranker und Minder-
wertiger (1905); Über den Selbstmord (1910); Der 
Fali Wagner (1914). Szerkeszti a Zeitschr. f. ges. 
Neurol. u. Psychiatrie c. folyóiratot. 

Gaurény (Gáureni), Beszterce-Naszód vm. 
(Tr. R.) 

Gauricsa (Gáuricea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Gautier, 1. Judith, francia Írónő, megh. Di-

nardban 1917 dec. 26. 
2. G., Théophile, francia költő ós kritikus, 

újabban magyarul megjelent művei: A múmia 
lába(ford. Zolnai Béla, 1920); Maupin kisasszony 
(tort. Benedek Marcell, 1922); Válogatott müvei 
(I—II., ford. Takács Mária, 1922); Baudelaire 
(ford. Tóth Árpád, 1922); Kleopátra egy éjsza
kája (ford. Babits Mihály, 1922). 

Gautsch von Frankenthurn, Paul, báró, volt 
osztrák miniszterelnök, megh. Bécsben 1918 
ápr. 20. 

Révai A'/íjTt/ O-Tfltíma. XX. TcöL IS 
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•Gauvin (ejtsd: goveü), Auguste, francia író, szül. 
Vesoulban 1861 okt. 6. Jogász volt, azután hírlap
író lett, 1908. átvette a Journal des Débats szer
kesztését. Önálló művei: Les origines de la guerre 
européenne (1915); L'Europe avant la guerre 
(1917); L'eneerclement de l'Allemagne (1919) 
L'Europe au jour le jour (1919—22, 12. köt.). 

Gáva, nagyk. Szabolcs ós Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 3131 lak. 

Gavosdia (Gávosdia), Krassó-Szörény vm. 
<Tr. R.) 

Gavranic (ejtsd: —les), Péter, horvát politikus, 
megh. Grazban 1923-ban. 

*Gaya, város brit Elö-India Bihar provinciájá
ban, (i92i) 67,502 lak. 

Gayer Gyula, botanikus, 1915. törvényszéki 
biró Szombathelyen, 1925. a szegedi egyetemen 
a növényföldrajz magántanára. Ujabb munkái a 
Magyar Botanikai Lapokban: Suppl. Pl. Posoni9n-
sis (1917); Prodromus der Brombeerenflora Un-
garns (1921); A detrekőcsütörtöki Záp (1923); Vas
vármegye növény földrajza (Szombathely 1925). 

Gaza, város Palesztinában, (1922) 17,400 lak. 
Dzsemál pasa 1917 márc. 27. ápr. 18. két győzel
met vívott ki az angolokon G.-nál és így meg
hiúsította a Palesztina elleni angol tavaszi offen
zívát. 1917 nov. 7. a törökök föladták. 

•Gazanion, Edouard, francia költő, szül. 1880. 
Szimbolista versei a Plumeben jelentek meg, 
majd Vűdrackal és több társával együtt meg
alapította a Vie-t. Legértékesebb kötete: Chan
son pour Celle qui n'est pas venue. 

Gazella (Bahr-el- Ghazal), a G. folyóról elne
vezett tartomány az Angol-Egyiptomi-Szudán
ban, 295,500 km3, (1922) 2.500,000 lak. 

•Gazier (ejtsd: gázié), Augustin, francia irodalom
történetíró, szül. Parisban 1844 aug. 23., megh. 
u. 0.1922 márc. 20. ASorbonneon 1881. lett tanár; 
sajtó alá rendezte több régi francia író munkáit. 
Önálló müvei: Le eentenaire de Port-Royal (1909); 
Blaise Pascal et Eseobar (1912); Bossuet et Louis 
XIV (1914); Histoire générale du mouvement 
janséniste (1921). 

Gázló (Roztoky), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gázlós (Brocké), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Gdynia (németül Gdingen), Lengyelországhoz 
tartozó, előbb kelet-poroszországi helység, 1926. 
város lett, (1926) 2500 lak. A lengyelek itt 1926. 
hadikikötő építését kezdték meg. 

Gebaur Izor, ciszterci-rendi alperjel, megh. 
1916 márc. 20. 

Gebe, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2035 lak. 

Géberjén, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 543 lak. 

Gebhardt Xavér Ferenc, orvos, megh. Temes-
várott 1917 márc. 21. 

Gebhardt, Eduárd von, német festő, megh. 
Düsseldorfban 1925 febr. 3. 

Gebler, Ottó, német festő, megh. München
ben 1917 jan. 30. 

Gebweiler (francia Guébiriller), város Elszász-
ban. 1918. ismét francia birtok lett, (1921) 11,691 
lakossal. 

Gecelfa (Gecelovce), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Geose, nagyk. Veszprém vm., (1920) 826 lak. 
Géczy István (garamszeghi), drámaíró, 1916. 

Vértanuké, szomorú játékával (Szávay Gyulával! 
elnyerte az Akadémia Teleki-díját. 1921-ben a 
Petőfi-Társaság tagja lett. Munkái a VIII. kötet
ben felsoroltakon kívül: Az erősébb; Rodostó 
(Lampért Gézával, Vígszínház); A geleji kis
király; A fekete rigó (budai Nyári Színház); 
SárdiMz; Tévelygők; Kazár földön (kolozsvári 
Nemzeti Színház). 

•Geddes, 1. Auckland, Campbell, sir, angol 
diplomata, G- 2. öccse, szül. Londonban 1879 
jún. 21.; az anatómia tanára volt, 1916. az újon-
cozási ügyet vezette, 1919. kereskedelemügyi 
miniszter, 1920—24. washingtoni nagykövet 
volt. 

2. G., Eric, Campbell, sir, angol államférfiú, 
szül. Indiában 1875 szept. 26. A világháborúban 
1915—16. a lőszerhivatal vezetője volt, 1916— 
1917. a katonai közlekedésügy élén állt, 1917— 
1918. az admiralitás első lordja, 1919—1921. 
közlekedésügyi miniszter volt. 

*3 - G-, Patrick, angol biológus és szociológus, 
szül. Perthben 1854 okt. 20. Több angol egyete
men volt a zoológia és botanika, Bombayban 
pedig a szociológia tanára. Egyik alapítója volt 
1904-ben a Szociológiai Társulatnak. Biológiai 
munkái: The evolution of sex (1901); Evolution 
(1911); Problems of sex (1912); Biology (1925). 
Szociológiai müvei: City development (1904); 
Cities in evolution (1915). Botanikai munkái; 
Chapters in modern botany (1893); Life and work 
of Sir Jagadis C. Bőse (1920). Ezenkívül társszer
kesztője a következő sorozatoknak : The making 
of the f uture; The coming polity; Ideas at war. 

Géderlak, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 1569 lak. 

Gedöudvar (Orinje), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Geduly, 1. Gyula, m. kir. államvasuti igazgató, 

1915. nyugalomba vonult s a magyar kir. Köz
lekedési Múzeum igazgatója le t t 

*2. G., Olivér (felsötömösi), zoológus, szül. 
Budapesten 1889 máj. 19. Egyetemi tanulmányai 
végeztével középiskolai tanári oklevelet szerzett. 
1911—12. években a Magyar Nemzeti Múzeum 
állattárában mint fizetéstelen gyakornok foglal
kozott hazánk hüllőinek tanulmányozásával. 
1918-tól kezdve a budapesti gyakorló főgimná
zium rendes tanára. Müvei : Budapest környéké-
nek hüllő-és kétéltű-/awmó;a(A Természet, 1914); 
On the occurence of Lacerta viviparainthe Great 
Hungárián Plain (Ann. Mus. Nat. Hung., XX. 1923). 

Geelong, város Victoria ausztráliai államban, 
(192S) 37,100 lak. 
*Geer, Dick Jean de, németalföldi államférfiú, 

szül. Groningenben 1870 dec. 16. Ügyvéd ós új
ságíró volt, 1907. beválasztották a kamarába, 
nemsokára vezére lett a keresztény-történelmi 
pártnak, 1921—23. pénzügyminiszter volt a 
Euys-kabínetben; 1926. miniszterelnök lett. 

Geeraardsbergen,l. (?rawimcmí.(IX.é8XX. k.) 
Geestemünde, város Hannoverban, 1925., mi

dőn Lehevel egyesült, Wesermündenuvet kapott. 
*Geücken, 1. Heinrich, német jogtudós, szül. 

Berlinben 1865 jan. 27., megh. Kölnben 1916 
febr. 6. Előbb Rostockban, 1903. Kölnben lett 
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egyetemi tanár. Művei: Pehde und Duell (1899); 
Die Verfassung des deutschen Reiches (1901). 
Kiadta kommentárral a Les Salicát (1898). 

2. G., Johannes, német klassz, filológus újabb 
munkái: Kaiser Julianus (1914); Die griech. 
Tragödie (1918); Griechische Menschen (1919); 
Der Ausgang des griechiseh-römischen Heiden-
tums (1920). 

Gefiroy (ejtsd: zseffroá), Gustctve, francia Író, 
megh. Parisban 1926 ápr. 4. 

Geile, város Svédországban, 1. Gafle. (VIII. és 
XX. köt.) 

Gégény, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1603 lak. 

Geges (Ghine§ti), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
*Gehrts, 1. Johannes, német festő, szül. Ham

burgban 1855 febr. 26., megh. Düsseldorfban 
1921 okt. 5. Főleg mint illusztrátor működött. 
*2. (?., Kari, festő, az előbbinek bátyja, szül. 

Hamburgban 1853 máj. 11., megh. Bndeniehben 
1898 júl. 17. A düsseldorfi műcsarnok lépcső
házának falfestményei az ő művei. Történeti 
tárgyú képeken kívül sok illusztrációt készített, 
így Göthe Reinecke Fuchsát is illusztrálta. 
*Geiger Ernő, orvos, szül. Muraszombatban 

(Vas vm.) 1896 máj. 31. Főiskolai tanulmányait a 
budapesti és grazi egyetemen végezte. Grazban 
avatták orvosdoktorrá. Másfél évig a grazi egye
tem gyógyszertani intézetében O. Loewi mellett 
dolgozott. 1922-ben az Erzsébet tudományegye
tem gyógyszertani, 1925. ugyanazon egyetem kór-
tani intézetének tanársegéde lett. 1925-ben az 
anyagcserebetegségek kisérletes kórtanából ma
gántanári képesítést nyert. 

Geiger, 1, Albert, német író, megh. Karlsruhe-
ban 1915 jan. 15. 

2. (?., Ludivig, német kultur- ós irodalomtör
ténész, megh. Berlinben 1919 febr. 9. 

3. (?., Wilhelm, német iránista nyelvész, 
1920—24-ig müncheni tanár volt. 1921. a Zeitschr. 
fttr Buddhismus szerkesztője lett. Samyutta for
dításának két kötete megjelent 1924—26. 

Geijerstam, Gustaf of, svéd költő, újabban ma
gyarul megjelent művei: Az asszony az úr (1919); 
A házasság komédiája (ford. Schutzenberger 
Lajos, 1921); u. a. (ford. Djváry Lajos, 1925). 

Geikie, 1. Archibald, angol geológus, megh. 
Haslemereben (Surrey) 1924 nov. 10. 

2. G., James, angol geológus, az előbbinek 
öccse, megh. Edinburgban 1915 márc. 1. 

Geinitz, Franz Eugen, német geológus, megh. 
Rostockban 1925 márc. 9. 

Geisler, Paul, német zeneszerző, megh. Po-
senben 1919 ápr. 3. 

Geislingen, város Württembergben, (1925) 
13,783 lak. 
*Geiss, Anton, német politikus, szül. Retten-

baehban 1858 aug. 11. Fiatal korában asztalos 
volt, 1895-től kezdve pedig szociáldemokrata 
képviselő. A forradalom után 1918—20-ig Baden 
állam miniszterelnöke, majd elnöke volt. 
*Geissler, 1. Friedrich Adolf, német író, szül. 

Döhlenben (Drezda mellett) 1868 okt. 4. Müvei: 
Marchen (1896); Herr und Diener (szinmű, 1896); 
Adrast (dráma, 1898); Christrosen (1903); Máuse-
kónigin (dráma, 1905); Stern von Bethlehem 

(dráma, 1907); ChristbaumsWanderschaft(dráma, 
1908); Christkerzenschein (dráma, 1909); Beifall 
(reg., 1910); Lieben um geliebt zu werden (reg., 
1912); Die Mondscheinsonate (színmű, 1912); Der 
falsche Rembrandt (reg., 1913); Das Wáchterlied 
(1913) ;Talent (reg., 1918); Buntf euer (költ., 1914); 
Michels Schicksalsstunde (szinmű, 1915); Sturm-
vögel(költ., 1917); HelenasHeimat (dráma, 1920); 
Der Bürge (dráma, 1922); Mein Vortragsbuch 
(költ., 1923). 

*2. G., Friedrich Jákob Kürt, német mate
matikus és zeneszerző, szül. Wandsbekben 1859 júl. 
10. Előbb gimnáziumi tanár volt, majd Svájcban 
egyetemi magántanár. Sok filozófiai és peda
gógiai munkát, drámát, elbeszélést írt, ezenkívül 
számos dalszerzeménye van. Önállóan megjelent 
művei: Die Grundsatze und das Wesen des Un-
endlichen in der Mathematik und Philosophie 
(1902); Grundgedanken der übereuklidischen 
Geometrie (1904); Sozialpádagogische Jugend-
belehrung(1910); színmüvei egybegyűjtve 1920. 
jelentek meg. 

3. G., Max, német író újabb művei: Ftthrer 
dureh die deutsehe Literatur des 20. Jahrhunderts 
(1913); Jockele und die Mádchen (1916); Schmet-
terlingstanz (1923); Kiklmora die Waldeule 
(1923). 

•Geistbeck, 1. Alois, nemet geográfus, szül. 
Friedbergben 1853 szept. 26., megh. Kitzingenben 
1925nov. 19. Művei: Seen d. deutschen Alpen 
(1885); Geographisehe Typenbilder (1895-1920); 
Grundlagen d. geographischen Kritik (1918). 
*2 G., Michael, G. 1. testvére, német geográ

fus, szül. Friedbergben 1846 márc. 1., megh. Frei-
singben 1918 márc. 30. Testvérével együtt elő
harcosa volt a németországi földrajztanítás re
formjának. Müve: Geschichte d. Methodik des geo
graphischen Unterrichts (2. kiad., 1888); DerWelt-
verkehr (2. kiad., 1895); Leitfaden d. mathema-
tisch-physikalischen Geographie (40. kiad., 1920). 

Gelderland (Geldern), németalföldi tarto
mány, ter. 5081 km2, (1925) 776,363 lak. 

Geldner, Kari, német indológus, újabban le
fordította a Rigvedát, melynek első része 1913. 
jelent meg. 

*Gelei József, zoológus, szül. Árkoson 1885 
aug. 20. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári 
egyetem matematikai és természettudományi 
karán (1903—1907) végezte s itt középiskolai 
tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. 
1909-ben Apáthy István egyetemi tanár, a ko
lozsvári egyetemi állattani intézet igazgatója, 
tanársegédévé választotta s ez időtől kezdve 
1919-ig mint tanársegéd, majd mint egyetemhez 
beosztott középiskolai tanár ezzel az intézettel állt 
kapcsolatban. 1912. és 1913-ban a müncheni és 
vrürzburgi egyetemen zoológiai vizsgálatokkal 
foglalatoskodott. 1914-ben a kolozsvári egyete
men az összehasonlító sejttan magántanárává 
habilitálták. 1919-ben a kolozsvári magyar egye
tem elűzetésekor a kolozsvári unitárius gimná
zium tanárává, 1924. pedig a szegedi egyetemre 
az állattan és összehasonlító bonctan nyilvános 
rendes tanárává nevezték ki. 1923-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia levelezőtagjául válasz
totta. A Dendrocoelum lacteum Oerst. szövet-

19* 



Celej 292 uenersich 
tanáról írt művét a Magyar Tud. Akadémia a 
Vitéz-díjjal, a chromosomák hosszanti poroso
dásáról szóló dolgozatát pedig a Vigyázó-díjjal 
tüntette ki. Nagyobb magyar nyelvű művei: 
Olisthanella hungarica n. sp. (Kolozsvár 1907); 
Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerst. 
szövettanáról (Budapest 1909—12); Jegyzetek a 
fejlődéstan elemeiről és a szövettanból gyakor
lati készítmények alapján (Kolozsvár 1918); 
Chromosomák hosszanti párosodása s e folya
mat örökléstani jelentősége (Math. és Termé
szettud. Közi., 34. köt., 1920); Önmegterméke-
nyttés az Örvényférgek körében (Akad. Értesítő, 
1921); Paramaecium nephridiatum nov. sp. 
(Állattani KözL, 1925). Németnyelvű, jobbára 
szövettani és sejttani tárgyú dolgozatai az ArcMv 
f. Zellforschung XI. és XVI., az Archiv f. Protis-
tenkunde 32. és 52., a Zeitschrift f. -wiss. Biol. 
Abt. Zeitsehr. f. Zellen u. Gewebelehre 1. és 
Abt. D. 105., a Zoolog. Anzeiger 64. és a Biolog. 
Zentralblatt 45. kötetében jelentek meg. 1920— 
1924-ig társszerkesztője volt a Magyar Nép c. ko
lozsvári hetilapnak és számos népszerűsítő cikke 
jelent meg napilapokban ós folyóiratokban. 

Gelej, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 1374 lak. 

Gelence (Ghelinfa), Háromszék vm. (Tr. E.) 
Gelénes, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy- egyes, vm., (1920) 793 lak. 
Geletnek (minek), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gellénháza, kisk. Zala vm., (1920) 727 lak. 

*Geller,.L(»0, osztrák jogász, szül. Kaluszban 1844 
dec. 27.,..megh. Bécsben 1925 júl. 20. Alapítója 
volt az Österreichische Zentralblatt f. die ju-
ristische Praxisnak. Művei: Österreichisches bür-
gerliehes Recht (1898); Österreichisches Wucher-
strafrecht (1908); Das Unternehmen (1913); Kom
mentár z. Alig. Bürgerlichen Gtesetzbuch (1924). 

Gelléri Mór, az Országos Iparegyesület igaz
gatója, megh. Budapesten 1915 szept. 1. Újabb 
munkái: Ujabb kiállítások J1915); Érdekes ki
állítások 1914-ben (1915); Ujabb napi kérdések 
a magyar ipar köréből (1915); Kisipar, műipar, 
iparfejlesztés (1915). 

Geliért (Geralt), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gellért Oszkár, író, a Berinkey-kormány alatt 

a sajtóiroda főnöke volt, 1920 óta a Nyugat folyó
irat egyik szerkesztője. Újabb müvei: Testvér
bánat csillaga (versek, 1922); Velem vagytok 
(versek, 1926). 

•Gelligaer, angol város Walesben. (1921) 43,121 
lakossal. 

Gelnica = Gölnicbánya. 
Gelse, kisk. Zala vm., (1920) 1745 lak. 
Gelsenkirchen, város Vesztfália porosz tarto

mányban, (1925) 207,153 lak. 1923-ban beleolvadt 
Eotthausen község is. 

Gelsesziget, kisk. Zala vm., (1920) 376 lak. 
*Gemelli (ejtsd: dzse —), Agostino, olasz minorita 

szerzetes ós pszichológus, szül. Milanóban 1878 
jan. 18. Előbb orvos volt, de 1909. pap, 1913. a 
pszichológia magántanára lett Torinóban, később 
a milanói kat. egyetemen. Megalapítója a 
Rivista di ftlosofla neoscolastica c. folyóiratnak. 
Főbb müvei: L'enigma della vita (2 köt., 1914); 
Questiones theol. medico-pastoralis (1912., né

metül : Skrupulositát und Psychasthenie, 1915); 
Cesare Lombroso (1911); Psicologia e biológia 
(1913). 

Gémes-Gindert Péter, szobrász, megh. Buda
pesten 1923. Felesége Bükkerti Mariska, festő, 
szül. Budapesten 1895., megh. u. o., 1923 febr. 11. 

Gemona, város Olaszország üdine tartomá
nyában, mint község (1921) 11,563 lak. A világ
háborúban az osztrák-magyar csapatok 1917 
nov. 2. elfoglalták. 

Gemzse, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 855 lak. 

*Gén, a csirasejtekben (ondósejt és petesejt) 
föltételezett öröklési egységek neve. A gén mes
terszó, melyet Johannsen vezetett be újabban az 
örökléstanba, csak azt a tényt akarja kifejezni, 
hogy minden egyes szervezet jellemvonásai ön
álló, különleges és közelebbről nem ismert örök
lési egységek által vannak a fejlődésük kiindu
lásául szolgáló csirasejtek konstitúciójában kép
viselve s kifejlődésük ezeken az öröklési alapító-
kokon alapszik. A gének összessége alkotja a 
genotypust, vagy más néven az idiotypust, 
mely az öröklés jelenségeinek meghatározója; 
csak az a tulajdonság öröklődik át, melynek ki
fejlődése a genotypusban gyökerezik. A geno-
typus ós a környezet (milieu) bonyolult kölcsön
hatásainak eredményeként létesülnek az egyes 
szervezetek egyéni tulajdonságai, melyeknek 
összessége a genotypussal szemben az ú. n. 
phaenotypust alkotja. 

*Genadiev, Nikola, bolgár államférfi, szül. 
Macedóniában 1863-ban, meggyilkolták Szófiá
ban 1923 okt. 30. A brüsszeli egyetemen végezte 
a jogot és ügyvéd, egyszersmind képviselő lett a 
Stambulov-párt programmjával. 1908-ban föld-
mlvelési, majd a Radoszlavov-kormányban kül
ügyminiszter volt. A világháború elején a köz
ponti hatalmakat, 1915. azonban már az entente-
államokat támogatta. Minthogy megvesztegethe
tőséget bizonyítottak rá, tíz évi börtönre Ítélték, 
de még a háború befejezése előtt kiszabadult. Ké
sőbb a nemzeti liberális párt vezetője volt. 

Genos (Genf), Szatmár vm. (Tr. R.). 
Genée, Rudolf, német író, megh. Berlinben 

1914 jan. 19. 
Genersich, 1. Antal (szepesszombati), nyűg. 

egyetemi orvostanár, megh. Budapesten 1918 
jún. 4. 

*2. G. Antal (szepesszombati), orvos-író, szül. 
Kolozsvárott 1876 ápr. 2. Tanulmányait Buda
pesten végezvén, 1899. tanársegéd lett a bonctani 
intézetben, 1899—1905. a II. sebészeti klini
kán, 1905—11. sebészfőorvos volt Hódmezővásár
helyen, 1911. pedig sebészfőorvos és kórházigaz
gató lett az Erzsébet-kórházban. 1921-ben magán
tanári képesítést nyert a szegedi tud. egyetemen. 
Irodalmi munkái: Adatok a belső bélelszakadá
sok helyének felismeréséhez (1903); A béllekö
tésről (1903, ugyanez németül is); A gyomor- és 
bélműtétek egy újabb aseptikus módja (1915); 
A nyaki sympathicus fonál kiirtása asthma 
bronchiálenál (1924); ezenkívül több szakköz
lemény. 

3. G. Gusztáv, gyermekorvos, egyetemi tanár, 
megh. 1921 júl. 13. 
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•Genetika, a biológiának az a része, mely a 
fajok és rasszok eredetével, továbbá az élő lények 
tulajdonságainak eredetével és átöröklésével 
foglalkozik. 

Genetz, Arvid Oszkár, finn író.megli. 1916 jún. 
Geneva, város New York északamerikai állam

ban, (1920) 14,648 lak. 
•Genevoix (ejtsd: zsenevoa), Maurice, francia író, 

szül. 1890. Regényei: Remi des Ranehes, Joie, 
már ismertek voltak a közönség körében, mikor 
Raboliot c. műve elnyerte az 1925. évi Goneourt-
díjat. Háborús művei: Sous Verdiin; Nuits de 
guerre; La boue. 

Genf, 1. svájci kanton, ter. 282 km8, <1920) 
171,254 lak. 

2. G-, a kanton fővárosa, (1920) 135,060 lak. 
A világháború után 1920. alakított Népszövetség
nek székhelye lett; a Népszövetség hivatalos 
helyiségei számára külön palotát építettek. 
•Genfi jegyzőkönyvek. A Nemzetek Szövetsé

gének közbenjöttével Genfben 1924 márc. 14. 
két jegyzőkönyvet vettek fel, amelyek közül az 
egyikben az entente biztosította Magyarország 
függetlenségét, viszont a magyar kormány a 
békeszerződésben vállalt kötelezettségének pon
tos teljesítését igérte; a másikban pedig a 
magyar kormány az országot az államháztartás 
egyensúlyának helyreállítása érdekében a Nem
zetek Szövetségének ellenőrzése alá helyezte. 
E két jegyzőkönyvet az 1924. IV. t.-c. törvénybe 
iktatta. 
•Geniaux (ejtsd: zsenió), Gharles, francia író, szül. 

1873.L'homme depeine című regényével elnyerte 
az irodalomnemzeti díját. Egyéb nevezetesebbmű
vei: Océan; Les patriciennes de la mer; Le choc 
des races; Une sultane marocaine stb. Magyarul 
megjelent: Az ősanya (ford. Szederkényi Anna, 
1915). 

Genioseszk, kikötőváros Tanria volt orosz 
kormányzóságban, most Ukrajna Zaporosi kor
mányzóságában, kb. 13,000 lak. 

Gennevilliers, község Paris mellett, (1921) 
17,154 lak. 
•Genotypus, 1. az örökléstanban a gének 

ósszesége, 1. Gén (XX. köt.). 2. az állat- és rend
szertanban az a faj (species), melyet valamely 
nemre (genus) alapvetően típusosnak tartanak. 

Genova, 1. olasz tartomány, ter. 3377 km3, 
(1925) 1.050,000 lak. 

2. G., a tartomány fővárosa, (1925) 329,349 lak., 
1926. miután húsz községet bekebeleztek, lakos
sága 541,582. A bekebelezés által a Riviéra több 
népszerű fürdőközsége is G. kötelékébe került. 
A bekebelezett községek: Apparizione, Bavari, 
Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molas-
sano, Nervi, Pegli, Pontedecimo Bá, Quarto dei 
Müle, Qninto al Maré, Rivarolo Ligure, Sampier-
darena, San Quirico, Sant' Ilario Ligure, Sestri 
Pononte, Struppa, Voltri. 

Gént, város, 1. Gand. (VIII. és XX. köt.) 
•Gentile (ejtsd: dzsen—), Giovanni, olasz filozó

fus, szül. Castelvetranóban 1875 máj. 30. Tanár 
volt Messinában, 1914. Pisában, 1917. Rómában 
lett egyetemi tanár, később közoktatásügyi mi
niszter. Főbb müvei: Summaricv di pedagógia 
come scienza fllosoflca (1916); Teória generálé 

dello spirito come atte pure (1918); Sistema de 
logica come teória conoscere (2 köt., 1917—1923); 
I fondamenti della fllosoüa del diritto (1917); 
Origine della fllosofla contamporanea in Italii 
(4 köt., 1917—23); La riforma deli' educazion 
(1920); 11 fascismo al governo della scuola (1924); 
Che cosa e il fascismo (1925). 

Gentilly, község Paris mellett, (1921) 14,023 lak. 
Genua, 1. Genova. (VIII. és XX. köt.) 

*Genuai konferencia, 1922 ápr. és máj. havá
ban Genuában tartották. Programmját a London
ban és Cannesban tartott előértekezleteken dol
gozták ki. Célja Európa gazdasági helyzetének 
helyreállítása volt. A G. érdemlegesen négy 
bizottságban dolgozott, úgymint a politikai, pénz
ügyi, gazdasági ós közlekedési bizottságban. 
Határozatai természetesen csak elvi deklarációk 
voltak és jelentősége inkább abban állott, hogy 
a világháború után első ízben vettek azon részt 
az összes európai államok, tehát a központi hatal
mak és Oroszország is, és így alkalom nyílt a 
nézeteknek közvetlen kicserélésére. 

Genyéte (Genetea), Bihar vm. (Tr. R.) 
*Genzmer, Félix, német jogász és műfordító, 

szül. Marienburgban 1878 márc. 23. Berlinben 
1920. egyetemi tanár, 1922. Marburgba ment át. 
Művei: Der Begriff des Wirkens (1903); Die Tá-
tigkeit der Polizei in Strafsachen (1920). Lefor
dította eredeti mértékben az Edda-dalokat (1912— 
1920, 2 köt.). 
•Geoffroy de Grandmaisson (ejtsd: zsoffroá ds 

graEmesszon), Charles, francia történetíró, szül. 
Parisban 1858 szept. 7. Főbb müvei: La eongré-
gation (1889); Un demisiécle de souvenirs (1898); 
L'Espagne et Napóleon (1908); Le eapitanie de 
Saint-Jouan (1920); L'aumőnerie militaire pen-
dant la guerre 1914—18. (1923); kiadta De Mun 
gróf beszédeit és Forest gróf levelezését. 

•Geophon (gör. a. m. földhallgató), a szeizmog
ráfhoz hasonló készülék, mely áll egy szekrény
ből, amelyben egy ólomsúly és egy hallgatócső 
van. Ha a földből jövő hanghullámok a szekrényt 
érintik, akkor a különböző légnyomások a hang-
csövön át kb. 700 m. távolságra érezhetővé vál
nak. A G.-t a háborúban a franciák találták fel az 
ellenséges utászok megfigyelésére, újabban azon
ban főleg Amerikában a bányászatnál haszno
sítják, beomlások megfigyelésére. Két különböző 
helyen és különböző helyzetben felállított G.-
szekrény lehetővé teszi a hanghullámok irányá
nak megfigyelését. 

•Geopolitika. így nevezik R. Kjellón svéd tu
dós után az államtudományok egyik ágát, illetve 
módszerét, mely az államéletet, annak fejlődé
sét, kialakulását az illető állam földségónek vi 
szonyai alapján vizsgálja. A földrajztól a G. ab
ban különbözik, hogy ez a politikai organizációt, 
magát az államot tartja szem előtt s azt magya
rázza meg a földrajzi adottságok alapján. Kjellén 
a birodalom fogalma mellett rendszerébe illeszti 
az államháztartást (ökopolitika), az állam lakos
ságát (demopolitika), a társadalmat (sociopoli-
tika) és a kormányzatot (kratopolitika). A G. 
feloszlik a következő részekre: A birodalom 
helyrajztana (topopolitika), a birodalom alakulat-
tana (morphopolitika), a birodalom természettana 
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(physipolitika). Egészben véve a G. a politikai föld
rajzra csak íij elnevezést ad, de annak fogalmai
tól élesen nem különíthető el. Kjellén, mint Ratzel 
tanítványa, erősen erre támaszkodik. A G. álta
lános és speciális v. alkalmazott G.-ra oszlik fel. 
1924-től kezdve Zeitschrift für Geopolitik e.-en 
folyóirat is jelenik meg. V. ö. Kjellén vala
mennyi művét, továbbá: Dix, Geoökonomie, Ein-
führung in die erdhaften Wirtschaftsbetrachtun-
gen (1925). 

*Geopszichológia, a föld természeti viszonyai
nak (földség, klima) a lelki életre gyakorolt ha
tásáról szóló tudomány, melyet bár Ritter és 
Ratzel bőven kifejtenek, még nem különítik azt 
el az emberi földrajztól. A G.-t külön tudomány
ággá Willy Hellpach tette. V. ö.: Hellpach, Die 
geopsychischen Brscheinungen (2. kiad. 1917). 

George, Stefan, német költő, újabb müvei: 
Der Stern des Bundes (1914); Der Krieg (költ. 
1917); Drei Gesánge (1921). 

George (ejtsd: dzsordzs), 1. Henry, amerikai köz
gazdasági író, újabbanmagyarulmegjelentművei: 
Haladás és szegénység (f ord. Braun Róbert, 1914) ; 
Beszélgetés G. H.-val a föld- ós adóreformról 
(1919); Munka, hit és föld. Nyilt levél XIII. 
Leó pápához (ford. Gábor Jenő, 1920); Társa
dalmi kérdések (ford. Braun Róbert, 1921). 
*2. G-, Walter Lionel, angol író, szül. Parisban 

1882 máro. 20., megh. Londonban 1926 jan. 30. 
Regényeiben különösen a mai angol házaséletet 
boncolta. Irányára nézve pacifista és internacio
nalista volt. Főbb regényei: A bed of roses (1911); 
The second blooming (1914); The confession of 
Ursula Trent (1921). 

Georgetown (régebben Demerara), Brit-
Guayana fővárosa, (192U 55,638 lak. 

Georgi, 1. Friedrich von, volt osztrák honvé
delmi miniszter, megh. 1926 jún. 23. Az osztrák 
honvédelmi miniszterségről 1916 okt. 31. mon
dott le, ugyanakkor vezérezredessé nevezték ki, 
de az 1916 dec.-ben, IV. Károly uralkodása alatt 
alakult Clam-Martinic-kormányban ismét vál
lalta a honvédelmi tárcát. 1918-ban rendelkezési 
állományba helyezték. 

2. G-, Walter, német festő, megh. München
ben 1924 jún. 17. 

Georgia, azelőtt az orosz Transzkaukázia egyik 
része, most szabadállam Szakartvelosz Respub-
lica néven, aTranszkaukáziai Szocialista Tanács
köztársaság szövetséges állam egyik tagja, 
ter. 65,966 km8, (1920) 2.463,098 lak. Lakói főleg 
georgiaiak (grúzok), kisebb számban örmények, 
tatárok, oroszok. G.-hoz tartoznak 1922 óta az 
Abkházia néven szövetkezett autonóm tanács
köztársaságok is Szuhum fővárossal, valamint 
Adzsera, Batum fővárossal. G. 17 kerületre van 
felosztva, fővárosa Tiflisz. 

Története. Az orosz forradalom után a kauká
zusiak önálló szövetséges köztársaságot alakítot
tak 1918 máj. 26. Az entente 1920 máj. 6., Orosz
ország máj.-ban elismerte. Amikor a bolsevikok 
elfoglalták Aszerbeidzsánt és Örményország egy 
részét, Tifllszben szovjetkormányt állítottak föl, 
míg a törökök megszállták Ardahant és Batumot, 
de a georgiaiak 1921 máro. 18. kiűzték őket s 
1921 jún.-ban tanácsköztársaságot proklamál

tak és Oroszországhoz csatlakoztak. 1924-ben az 
orosz szovjet ellen lázadás tört ugyan ki, de ezt 
vöröscsapatok 1925. elnyomták. 

•Georgia, északamerikai állam, ter. 153,490 
km2, (1925) 3.058,260 lak. Fővárosa Atlanta. 

Georgijevszk, város Észak-Kaukáziában, G. 
volt orosz kormányzóság fővárosa, (1920) 20,711 
lakossal. 

Geöcze Sarolta,, írónő, 1916. fölmentették 
igazgatói állásától. Újabb művei: A világháború 
és az új élet (1918); Az ezeréves ország (1920); 
Szociológia ethikai alapon (1922). 

Gera, azelőtt Reuss (ifj. ág) hercegség fővá
rosa, most Thüringia szabadállam legnépesebb 
városa, (1925) 81,402 lak. 

*Géraldy, Paul (ejtsd: zseraidi), francia író, szül. 
Parisban 1885 márc. 6. Egyike a modern francia 
irodalom legeredetibb egyéniségeinek, aki költe
ményeiben közvetlen melegségével, színmüvei
ben mély lélekismeretével és finom liraiságával 
tűnik ki. Verskötetei: Les petites ámes(1908); 
Toi et moi (1923). Színjátékai: La comédie des 
familles (1908); Les noees d'argent(1917); Aimer 
(1921); Lesgrands garcons (1923); Si je voulais; 
Róbert et Marianne. Drámáit Budapesten is nagy 
sikerrel játszották. Magyarul megjelentek: Sze
retni, Prelúdium (ford. Szécsi Gyula, 1924); Ezüst 
lakodalom, A nagy fiúk (ford. SalgóErnő, 1925); 
Te meg én (ford. Kosztolányi Dezső, 1925); Ha 
akarnám (ford. Kállay Miklós, 1925); Róbert és 
Marianna (ford. Kosztolányi Dezső). 

*Gerard (ejtsd: dzsererd), James Watson, észak
amerikai diplomata, szül. Genesoeben (New York 
állam) 1867 aug. 25. Ügyvéd, majd a legfelsőbb 
bíróság tagja volt New Yorkban, azután 1913— 
1917. a diplomáciai viszony megszakításáig ame
rikai nagykövet Berlinben, majd ismét ügyvéd 
New Yorkban, ahol a demokratapárt egyik veze
tője lett. Visszaemlékezései németellenes cél-
zatúak. Munkái: My f our years in Germany (1917); 
To face with Kaiserism (1918). 

*Gérard (ejtsd: zserár), Auguste, francia diplo
mata, szül. Parisban 1852 máre. 28., megh. u. 0. 
1922 szept. 18. Követségi titkár volt Washington
ban, 1881-82. Gambetta alatt a külügyminisz
térium főnöke volt, 1889—1914. különbözőt kö
vetségeknél szolgált. Müvei: Nosalliés d'Extréme-
Orient (1912); La triple-alliance et la guerre 
(1917); Ma mission au Japon 1907—14 (1919); 
L'extension en Orient e t la paix (1921). 

Gerbóc (Garbov af), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Gérce, kisk. Vas vm., (1920) 2170 lak. 
Gercke, Alfréd, német filológus, megh. Borosz

lóban 1922 jan. 26. Újabb müvei: Abriss d. griech. 
Lautlehre (1902); Griech.Literaturgesch. (3.kiad., 
1911); Entstehung der Aeneis (1913). 

Gercse (Gritsch), Vas vm. (Tr. A.) 
Gerosely (Gercél), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gerdály (Gherdeal), Nagyküküllő vm. (Tr. R.) 

•Gerdanen, város Kelet-Poroszországban, egy
kor a német lovagrend vára, (1925) 3257 lak.; a 
világháborúban 1914 aug. 26-tól szept. 9-ig az 
oroszok tartották megszállva s úgyszólván telje
sen elpusztították. 

Gerde, kisk. Baranya vm., (1920) 323 lak. 
Geréb (Hrabské), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
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Geréb József, nem 1906-tól, hanem 1896-tól 

a gyakorló főgimnázium tanára, címzetes igaz
gató, 1920-ban visszavonult s ugyanekkor az 
izr. leánygimnáziumban latin tanári állást vál
lalt, melyet a gyakorló iskola szellemében foly
tat. Ujabb önálló müvei. A római kultúra leg
jelentősebb vonásai (1907); Klasszikus világ 
és modern műveltség (1919); A görög szellem 
Európa kultúrájában (1921). Lefordította Epik-
tetos Buebeiridusát: Bpiktetos az erkölcsi élet 
kistükre címen. Sajtó alatt: Kármán Mór, az 
ember és a pedagógus. 

Gerebené (Grebenác), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Gerebes (Povina), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gerecze Péter, műtörténész, megh. 1914 
Geregye, kisk. Vas vm., (1920) 151 lak. 
Gerely József, egyházi író, megh. Budapesten 

1916 szept. 16. 
Gerencsér (Hmciarovcepri Trnave), Pozsony 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gerend (Grind), Huny ad vm. (Tr. R.) 
Gerenda (Hradky), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gerendás, nagyk. Békés vm., 1928 évben ala

kult Békéscsaba Gr. nevű lakott helyéből. Területe: 
6777 kat. hold, lakossága 2304. 

Gerendkeresztúr (Grind), Torda-Aranyos vm. 
(Tr. E.) 

Gerény (Horiany), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gerényes, kisk. Baranya vm., (1920) 685 lak. 
Géres (Gársa maré), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Geresd, kisk. Baranya vm., (1920) 780 lak. 
Géresi Kálmán, nyűg. tankerületi főigazgató, 

megh. Debrecenben 1921 jan. 23. 
Gerevich Tibor, művészettörténész (1. VIII. 

köt.), 1926. a budapesti egyetemen a keresztény 
archeológia és művészettörténet nyilvános ren
des tanára lett. Hosszabb ideig dolgozott a római
magyar történelmi intézetben, melynek Fraknói 
Vilmos halála (1925) óta igazgatója s melyet 
nagy virágzásra emelt. Ebben az állásában igen 
nagy érdemeket szerzett a magyar-olasz irodalmi 
és művészeti kapcsolatok kimélyítése körül. 
Kivált az olasz festészet történetével és a magyar 
renaissance-kor művészetével foglalkozik. Szá
mos cikke jelent meg a magyar és külföldi folyó
iratokban. Újabb munkája a folyóiratokban levő 
dolgozatain kivül: A krakói Czartorysky-képtár 
olasz mesterei (1918). Szerkesztette az Orszá
gos Magyar Régészeti Társulat Évkönyvét I—II. 
(1923). 

Gergely Sámuel, egyetemi c. rk. tanár, történet
író, nyugalomba vonult. Folytatja Teleki Mihály 
levelezése c. forráskiadvány szerkesztését; e ki
adványból a VIH. kötet sajtó alatt. 

Gergelyiája (Vngureni), Alsó-Fehér vm. (Tr.E.) 
Gergelyfalva (Vieskapri Haliéi), Nógrád vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Gergely-féle naptár. 1916 ápr. 1. Bulgáriában, 

1917 márc. 1. Törökországban, 1917 ápr. 17. 
Romániában, 1918 febr. 14. Oroszországban is 
életbeléptették. 

Gergelyi, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 927 lak. 

Gergelylaka (Gergelak), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Gergő Imre (körmendi), egyetemi m. tanár , 

kórházi igazgató-főorvos, szül. Körmenden 1877. 

Egyetemi tanulmányai t Budapesten, Berlinben 
és Heidelbergben végezte. A vi lágháborúban mint 
f őtörzsorvos egy sebészcsoport parancsnoka volt. 
Irodalmi működése főleg a kísérleti sebészetet és 
Röntgen-diagnosztikát öleli fel. Főbb munká i : 
A heveny genyedések kezelése antifermentumok-
kal (1910); A szövetek és szervek átültetése 
(1914) pályadíjat nyertek. Ezenkívül mintegy fél
száz tudományos dolgozata jelent meg folyóira
tokban, közülök több német és angol nyelven is. 

Gergőfalva (Üurd'ové), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
•Gerhard, Adele, német írónő, szül. Kölnben 

1868 jún. 8. Művei: Konsumgenossenschaft und 
Sozialdemokratie (1895); Mutterschaft und geis-
tige Arbeit (1901); Die Gesehichte der Antonie 
van Heese (reg., 1906); Die Familie Vanderhou-
ten (reg., 1909); Vom Sinken und Werden (elb., 
1911); Magdalis Heimroths Leidensweg (reg., 
1913); Am altén Graben (reg., 1917); Sprache 
der Erde (elb., 1918); Lorelyn (reg., 1920); Pflü-
ger (reg., 1925). 

Gering, Hugó, germanista, megh. Kiéiben 
1925 febr. 3. 

Gerjen, nagyk. Tolna vm., (1920) 1820 lak. 
Gerla (Gerlachov u Bardiova), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*Gerlach, Hellmut von, német pacifista poli

tikus, szül. Mönchmotschölnitzben 1866 febr. 2. 
Eleinte az antiszemitákhoz tartozott, de 1896. 
F. Naumannal együtt megalapította a nemzeti 
szociális pártot, majd a szélső demokratákhoz 
ment át. 1903—6-ig képviselő volt, 1908. pedig 
megalapította a demokrata egyesülést. A világ
háború után kilépett a demokrata pártból és ki
zárólag mint pacifista tevékenykedett. A Welt 
am Montag c. radikális lapot szerkeszti és a 
német Emberi Jogok Ligáját vezeti. 1918-19-ig 
porosz belügyi államtitkár volt. Művei közül ne
vezetesebbek : A. Bebel (1909); Meine Erlebnisse 
in der preussischen Verwaltung (1919); Der Zu-
sammenbruch der deutschen Polenpolitik (1919). 

Gerlache de Gomery, Adrién de, belga dél
sarkkutató, újabb munkája: La Belgique et les 
belges pendant la guerre (1916). 

GerlahJalva (Gerl'achov), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Gerland, 1. Georg, német geográfus, megh. 
Strassburgban 1919 febr. 16. 

*2. G?., Heinrich, német jogi író, szül. Halléban 
1874 ápr. 3. Előbb törvényszéki bíró volt, majd 
egyetemi tanár lett Jenában. Müvei: Englische 
Gerichtsverfassung (1910, 2 k.), Vom Sinn und 
Gegensinn des Lebens(1914); Deutsches Reichs-
strafrecht (1922). 

Gerlefalva (Girovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gerlice (Gorlica), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Gerliczy Ferenc báró, orsz. képviselő, megh. 

deszki kastélyában 1914 júl. 2. 
Gerlistye (Gárliste), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Gerlóczy, 1. Gyula (alsóviszokai), pénzügyi író, 

1914. miniszteri tanácsossá és a Máv. pénzügy, 
főosztályának igazgatójává nevezték ki, 1919Í 
helyettes államtitkári címmel s jelleggel ruház-
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tátott fel s a kommün bukása után 2 hóna
pig a Mávot elnöki hatáskörben vezette. Kezde
ményezésére vezették be a Mávnál a tervei 
szerint kidolgozott jutalékrendszert. 1920—1922 
közepéig a postatakarékpénztár kormánybiztosa 
volt; akkor államtitkárrá és országos lakásépítési 
kormánybiztossá nevezte ki a kormány s mint 
ilyen 1923 ápr. végéig működött, amikor az épí
tési ügyek is a népjóléti minisztériumnak adat
ván át, saját kérelmére nyugalomba vonult. 
Tagja az országos takarókossági bizottság elnöki 
tanácsának és közgazdasági téren fejt ki tevé
kenységet. 

2. G. Zsigmond, orvos, egyetemi tanár (VIII. 
köt.), 1912. ny. rendkívüli egyetemi tanár lett, 
1918. m. kir. egészségügyi főtanácsosi címmel 
tüntette ki a király, 1921. az Országos Köz
egészségi Egyesület elnökének, 1924. a Budapesti 
Orvosok Szövetsége, valamint a Közkórházi 
Orvostársulat elnökének választották meg. 1927. 
az Orvosszöveteég választása alapján a kor
mányzó felsőházi taggá nevezte ki. Újabb ön
álló müvei: Heilerfolge mit dem antidifterischen 
Serum (Berlin 1913); Gyógyító eljárások fertőző
betegségekben (Budapest 1914); A himlőről (u. o. 
1914); A koleráról (u. o. 1914); Egészségi taná
csok falunak és mindenkinek (1922); Az in
fluenza-járvány (100,000 kor. pályadíjjal jutal
mazva, 1922); Járványveszedelmek jótékony hu
tása a közegészségügyre (1922); A laboratóriumi 
és klinikai kutatások alapján formált elméletek 
a fertőzőbetegségek mibenlétéről és a minden
napi jelenségek megfigyelése (1923); Az orvos
képzés feladatai a fertőzőbetegségek ellen való 
védelemben (1924). 

*Germain(ejtsd: zsermeS), 1. André, franciaköltő, 
szül. 1881. Először Louis Gendré név alatt jelen
tek meg versei. Legértékesebb és legerőteljesebb 
költeménykötete: Chants dans la brume. Úti élmé
nyeit Pélerinages européennes e. könyvében fog
lalta össze. Irodalmi essayinek és kritikáinak 
gyűjteménye: De Proust á Dada. 
*2. G., Jósé, francia iró, szül. 1884. Igen sok

oldalú irodalmi tevékenységet fejt ki, regénye
ket ír (Pour l'amour de Geniévre; Sosió), to
vábbá útleírásokat (Le nouveau monde francaié), 
essayket (Danseront-elles) és színdarabokat. 

*Germanus Gyula, orientalista, szül. Buda
pesten 1884. Iskoláit u. o., Bécsben és Lipcsében 
végezte, hosszabb tanulmányutat tett Angliá
ban. 1912-ben keleti akadémiai (török és arab), 
1920. a közgazd. egyetem keleti intézetében a 
keleti nyelvek és történelem tanára. 1926 óta a 
Pen-klub titkára. Tanulmányai a Keleti Szemlé
ben, a Budapesti Szemlében jelentek meg. Főbb 
művei: A XVII. századi török céhek; Az osz
mán versirodalom; Túrán (1916); A föld és faj 
hatása a történelemben (1920); Az oszmán állam 
megalakulása 1921.; Török nyelvtan. 

Germer, Heinrich, német zongorapedagógus, 
megh. Drezdában 1913 jan. 7. 

•Germistsn, bányaváros Transvaalban, Johan
nesburg mellett, (1921) 42,355 lak., ebből fehér 
15,697. 

Gernsheim, Friedrich, német zeneszerző, 
megh. Wormsban 1916 szept. 11. 

Gernyés (Kopasno), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Gernyeszeg (Gernesti), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

•Gerok, Friedrich von, württembergi gyalog
sági tábornok, szül. Stuttgartban 1854 máj. 26. 
A világháborúban kezdetben mint hadtestparancs
nok vett részt, harcolt Ypernnél, majd a Kárpá
tokban és Galíciában. Ezután mint egy hadsereg
csoport parancsnoka az 1916 dec. 23—1917 jan. 
7. harcban áttörte a román hadállást a Putna 
mellett. 1918-ban a Champagneban harcolt. 

Gerona, spanyol tartomány, ter. 5865 km', 
(1920) 825,619 lak. Fővárosa G., 16,193 lak. 

Gerő, 1. Attila, író, megh. Budapesten 1916 
okt. 8. 
*2. G. (Guricsan) János, i&n&r és író, szül. 1873., 

megh. Budapesten 1920 ápr. 26. A tót szabadság
mozgalom egyik vezéralakja volt, a cseh megszál
lás alatt Magyarországra menekült. A felvidéki 
Krajan szerkesztője volt. Ismertebb munkái: Gya
korlati tót nyelvtan (1919); Les divers mouve-
ments nationeaux tchéques en Hongrie (1920); 
Panslavismus und seine Aposteln in Ungarn. 

Gerőo (Greovaf), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Gerőháza (Gerencovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Gers, francia département, ter. 6291 kms, (1921) 

194,406 lak. 
Gerse, klsk. Vas vm., (1920) 627 lak. 
Gerster, 1. Árpád, orvostanár, megh. New' 

Yorkban 1923 mára 11. 
2. G. Béla, mérnök, megh. Budapesten 1923 

aug. 3. Kidolgozta a Duna-Tisza csatorna tervét. 
3. G. Etelka, énekesnő, megh. Bologna mel

letti Ai Cipressi birtokán 1920 aug. 20. 
4. G. Miklós, műszaki kémikus, megh. Buda

pesten 1916 febr. 8. 
Gertenyes (Ghertewis), Temes vm. (Tr. R.) 

*Gerthe, porosz község a Ruhr-területen, (1919) 
12,561 lak. 

Gesell Sándor, főgeológus, megh. Beszterce
bányán 1919 nov. 24. A máramarosvármegyei 
Trebusa-Bielipotok környékén végzett vasérc
kutatásainak jutalmazásául Terebesfejérpatáki 
előnévvel nemességet kapott. V. ö. Tapp, Föld
tani Közlöny (1920). 

Gesov Iván, bolgár államférfi, megh. Szófiában 
1924 mára 11. Az 1913-iki londoni békekötés 
után lemondott a miniszterelnökségről. A világ
háborúban nem vállalt aktiv szerepet. 
•Gessler, Ottó, német politikus, szül. Ludwigs-

burgban 1875 febr. 6. Ipari bíró volt Münchenben, 
1910. regensburgi polgármesterré választották, 
1913. Nürnberg főpolgármestere lett; 1919. 
birodalmi újjáépítési miniszter, 1920 óta biro
dalmi honvédelmi miniszter; mint ilyennek, az 
új német katonaság megszervezésében nagy 
része volt. 

Gessmann, Albert, osztrák politikus, megh. 
Reichenauban 1920 júl. 8. 

*Ges t a U n g a r o r u m . Történetünk első szá
zadaiból — néhány legenda és szűkszavú fel
jegyzés kivételével — egykorú, eredetiben fenn
maradt hazai elbeszélő források nem jutottak 
korunkra. A XIII—XV. sz.-ból származó ú. n. 
krónikáinkban viszont éppen kereszténységünk 
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első századának, a XI. sz.-nak története van leg
közvetlenebbül, legrészletesebben, legszínesebben 
és legkerekebb konstrukcióval megírva. Kétség
telen tehát, hogy kellett léteznie egy hazai ős
forrásnak, melyet kései krónikaíróink még ismer
tek és kiaknáztak. A magyar történeti forrás
kritika megteremtése, tehát a XVIII. sz. második 
fele óta történetkutatóink egész sora foglalkozott 
ezzel a következtethető ősforrással, keletkezési 
kora, tartalma és terjedelme tekintetében azonban 
véleményük nagyon eltért egymástól. Nem em
lítve az első bátortalan s jórészt sikertelen kísér
letezéseket, az utóbbi század hazai és külföldi 
kutatói egy kérdésben végre többé-kevésbbé 
mégis megegyezésre jutottak, abban t. i., hogy 
vagy maga ez az ősforrás vagy az ennek alapjául 
szolgáló régebbi feljegyzések még a XI. sz.-ban 
keletkeztek. Toldy Ferenc I. Endre, illetőleg Sa
lamon vagy I. Géza korára, az osztrák Raimund 
Priedrich Kainál Szt. László és Kálmán korára, 
Sebestyén Gyula Salamon király, Kállay Ubul 
Szt. László, Lomanovszky Sándor pedig I. Endre 
és Szt. László korára teszi a feltételezett egy vagy 
két ősforrás keletkezését. Pauler Gyula és Mar-
czali Henrik is elismerik, hogy a szerintük II. 
Géza, illetve III. Béla korában megszerkesztett 
ősforrás írója is korábbi, XI. sz.-i hazai feljegy
zéseket ismert és használt. Ennyi kísérletezés 
után a legújabb időben Hóman Bálint egyetemi 
tanárnak, a Magyar Nemzeti Múzeum elévülhe
tetlen érdemeket szerzett főigazgatójának és újjá
szervezőjének sikerült dűlőre juttatnia a kérdést, 
a M. Tud. Akadémia kiadásában 1925. megjelent: 
A Szt. László-kori Q. és XII—XIII. sz.-i 
leszármazol című nagy forrástanulmányában 
véglegesen eldönti a középkori magyar elbeszélő 
kútfőink, ú. n. krónikáink ősforrásának és 
későbbi folytatásainak korát, rekonstruálja tar
talmát, megállapítja irodalmi műfaját, kiku
tatja külföldi és hazai forrásait és későbbi 
kútfőinknek hozzá való viszonyát is kibogozza. 
Két évtizedre terjedő fáradhatatlan kutatásainak 
eredményei a következők: Valamennyi korunkra 
jutott hazai krónika ősforrása a Szt. László ko
rában készült, 1091-ig terjedő, elveszett G. című 
mü volt, melynek írója a 889—955 évek tör
ténetéhez a rajnai frank Regino krónikáját és 
ennek folytatását, az 1003—1063. évekhez a 
bajor Altaichi Évkönyveket, továbbá az Árpád
ház, a dunántúli Vér-Bulcsú és Ják nemzet
ségek hagyományait használta forrásul. I. Bélá
nak és fiainak, I. Gézának és Szt. Lászlónak a 
XIV. és XV. sz.-i krónikákban fenntartott rész
letes és színes történetét magas ízléssel és írói 
művészettel, szépprózában mint kortárs közvetlen 
tudomás alapján irta meg. A szerző minden bi
zonnyal Szt. László környezetében élő udvari pap 
volt, a legnagyobb valószínűség szerint a Kop-
pány-verő német Wasserburgi Vecelintől (1001) 
származó, de ekkor már magyarrá lett Ják-nem-
zetségsarja, a Zala-Koppányonbirtokos Koppány 
(veszprémi ?) püspök (megh. 1099), korábban Szt. 
László udvari káplánja (1091). Müvéből megálla
píthatjuk, hogy műveltsége francia vagy itáliai 
talajban gyökeredzett. Munkájának műfaja, mint 
címe: G- is elárulja az ú. n. gesta vagy história. 

A középkori történetírásnak udvari eredetű vál
tozata ez. Művelői az udvari történetíró hivatását 
folytató fejedelmi udvari papok: az olasz és 
francia, főképp a párisi főiskolákon klasszikus 
műveltséget szerzett, világot járt, a társadalmi 
és politikai élet szövevényeiben jártas, dinasztikus 
érzésű udvari káplánok, nótáriusok és kancel
láriai alkalmazottak. Műveik mintájául nem a 
színtelen, sovány, az események időrendjéhez 
mereven ragaszkodó német barátkrónikát ve
szik, hanem a román népeknél klasszikus talajon 
fejlődött históriás formát használják, mely a 
megtörtént dolgokat tárgyi összefüggésük sze
rint csoportosítja. E szép stílusra, művészies, 
kerek kompozícióra törekvő s a fejlődés további 
folyamán, éppen a XI. sz. végén Franciaország
ban a lovagi, regényes gesta-üodalom befolyása 
alá került műfaj első hazai emlékeként mutatja 
be Hóman a XIV—XV. sz.-ból fennmaradt ú. n. 
krónikáinkból rekonstruálható ősforrást, a ko
moly történeti mű és a hősi eposz határán álló 
Szt. László-kori G.-ot. A művet valószínűleg 
még Szt. László életében, de mindenesetre Kál
mán és II. István korában egykorulag folytatták 
1127-ig. Az 1127-ig vitt Gestát használta szintén 
Gesta Hungarorum című műve keretéül, azt 
egyéni írásművészettel stilárisan átdolgozva és a 
felső-tiszavidéki nemzetségek élő hagyományai
ból és egyéb már elveszett forrásokból kibővítve 
és kikerekítve Anonymus, Béla királynak P. név
kezdőbetűs, Parisban iskolázott jegyzője (1. Ano
nymus, XIX. köt.). 

A II. István-kori folytatásnak Kálmánra és 
fiára vonatkozó részét a Kálmán által megvakít-
tatott II. Béla és fla II. Géza korában Kálmán
ellenes tendenciával átdolgozták s először 1152-ig, 
majd III. István korában 1167-ig folytatták. A 
teljes szövegű Gestából az egyházak számára 
helyi folytatás céljaira még Szt. László életében 
készült egy király-lajstromokra emlékeztető kró
nikás kivonat. Ezt a kivonatot a XII—XIII. sz.-
ban több helyütt — így Somogyvárott, Zágráb
ban és Váradon — helyi és országos jelentőségű 
feljegyzésekkel kiegészítve egykorulag folytat
ták. A XII. sz.-i király-lajstrommal kiegészített 
Somogyvári-krónika töredékeit Albericus trois-
fontainesi cisztercita szerzetes tartotta fenn 
1233. befejezett Világkrónikájában. A zágrábi és 
váradi régi krónikák részletei pedig a Zágrábi 
(1334) és Váradi (1374), továbbá a Knauz Nán
dor által felfedezett rövid Zágrábi-krónika inter
polációiban maradtak fenn. A Szt. László-kori 
teljes Gestát, illetőleg ennek XII. sz.-i folytatá
sait használták forrásul Odo de Deogilo (1147) 
szóbeli közvetítéssel, Viterbói Gottfried (1185), 
a Szt. László- és Szt. Gellért-legendák s az ú. n. 
Lengyel-magyar krónika XIII. sz.-i írói és Spa-
latoi Tamás (1260 körül). Ebből idéz Bicardus is 
(1237) Julián domonkosrendi barát nagymagyar
országi útjáról készült jelentésében. Egyetlen 
hazai évkönyvünk, az 1192—1195 közt Pannon
halmán írt ú. n. Pozsonyi Évkönyvek írója is a 
Gesta II. István-kori folytatását veszi forrásul 
az 1060-tól 1127 évig terjedő időre. 

A ma meglévő és ismert összes krónika-válto
zatok egv XIII. sz.-i közös törzsszövegre vezet-
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hetők vissza. Ennek szerzője Kézai Simon, Kún 
László király udvari papja volt, ki 1282—1285 
közt az 1091-ig terjedő G.-ot átdolgozta és azt 
egy XII—XIII. sz.-i szűkszavú király-lajstrom
ból saját koráig kiegészítette. Ő illesztette a 
Gesta élére az ősforrásból, egyéb külföldi kút
főkből és hazai hagyományokból kompilált Hun-
Krónikát, a primns introitust, az első beköltö
zésnek a korábbi Gestákból és Anonymusból 
még hiányzó részletes történetét. Kézai eredeti 
műve, melynek címe szintén Gesta Hungarorum 
volt, nem jutott korunkra. A neve alatt ma 
ismert mű csak egykorú kivonat. A teljes Kézait 
III. Endre első éveiben (1291—1292) folytatták, 
de IV. Lászlót dicsőítő részleteit e király iránt 
ellenséges tendenciával dolgozták át. Ez a III. 
Endre-kori Gesta Nagy Lajos idejében bővült ki 
úgy, hogy még Károly Róbert uralkodásának 
részletes leírását is magában foglalta. Az így ki
egészített folytatás viselte először a tartalmához 
és műfajához nem illő Chronica címet és lett az 
összes XIV. sz.-i és későbbi korunkra jutott 
krónika-variánsok közös forrása. Mellette nem
csak az ősforrás, hanem Anonymus ós Kézai 
Gestái is feledésbe merültek. 

A Nagy Lajos-kori krónika szövegét leghíveb
ben az 1473. Budán először sajtó alá került Budai 
Krónika és családja tartotta fenn.A Bécsi Ké
pes Krónika írója (1. Kálti Márkus, XX. köt.) a 
XI—XII. sz.-i rész szövegét kibővítette, illetőleg 
egy kezébe került Kálmán-ellenes tendenciával 
megírt II. Géza-kori Gesta folytatásból interpo
lálta azt s így az 1051—1091 évekre vonatkozó
lag minden más változatnál közelebb vitte a Szt. 
László-kori ősforráshoz. Mügéin Henrik, a kró
nika Nagy Lajos-kori németre fordítója pedig egy 
III. István-kori folytatás kivonatát toldotta mü
vébe. 

•Geszler Ödön, zeneszerző, szül. Budapesten 
1879 máj. 4. Tanulmányait a Zeneakadémián 
végezte (Koessler, Szendy), majd ösztöndíjjal kül
földi tanulmányútra ment. 1909-ben nőül vette 
Tessényi Margit zongoraművésznőt. 1912 óta a 
Nemzeti Zenede tanára. Művei: dalok, zongora
darabok, Páter noster, vonósnégyes, énekiskola 
és vegyeskar-gyüjtemény. 

Geszt, nagyk. Bihar vm, (1920) 1821 lak. 
Gesztely, nagyk. Zemplén vm. (1920) 1813 lak. 
Gesztenyés (Kustanovci), Vas vármegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Geszteréd, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1800 lak. 
Gesztes (Hoslisovce). Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Gesztete (Hostice), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Geszti, kisk. Somogy vm., (1920) 10 il lak. 
Gesztőd (Hostovce), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gesztrágy (Gastrade), Kolozs vm. (Tr. R.) 

*Gette (ejtsd: zsett), kis folyó Belgiumban, amely
ből több folyó egyesülésével a Demer lesz, ez 
a Scheldebe ömlik. A világháború elején 1914 
aug. 18—19. a belgák itt akarták feltartóztatni 
a német hadsereget, de a tirlemonti csatában ve
reséget szenvedtek. 

Gétye, kisk. Zala vm., (1920) 547 lak. 

•Geucke, Kürt, német író, szül. Meeraneban 
1864 jún. 22. Drámái: Eralda Loredano (1888); 
Pelicitas (1891); Das Irrlicht (1894); Sebastian 
(1901); Der Meisterdieb (1907); Die Tochter des 
Loredan (1915). Egyéb művei: Náchte, Gassen-
und Giebelgeschichten (1897); Rust (reg. 1911); 
Der Steiger vom Dávid Richtschacht (1912); 
Goethe und das Weltrátsel (1918); Scholle und 
Stern (költ., 1924). 

Gevelsberg, város Poroszországban, (1925) 
20,688 lak. 
*Geyer József, zeneművész, szül. Budapesten 

1887 ápr. 9-én. Papi pályára lépett. 1920 óta a 
gregorián-ének és az orgona-ismerettan tanára 
a Zeneművészeti Főiskolán. Több orgonaismer
tető mű szerzője. (Egységes orgonatervezet, A 
művészi orgona.) 

*Geyer, FriedricJi, német politikus, szül. Gros-
senhainban (Szászország) 1853 márc. 12. Szivar
gyáros volt, 1890—95. szerkesztette a Leipziger 
Volkszeitungot; 1885. a szász országgyűlésbe, 
1886. a birodalmi gyűlésbe választották, 1919. 
mint független szocialista került a szász ország
gyűlésbe, rövid ideig az összeomlás után pénzügy
miniszter volt.) 

*Geyser, Joseph, német filozófus, szül. Erkelenz-
ben 1869 márc. 16. Tanár volt Münsterben, majd 
a freiburgi egyetemen, 1924. a müncheni egyetem 
tanára lett. A mérsékelt aristotelesi-skolasztikus 
realizmus képviselője. Főbb müvei: Das philoso-
phische Gottesproblem in seinen wichtigsten Auf-
fassungen (1899); Allgemeine Philosophie des 
Genies und der Natúr (1915); Grundlegung der 
Logik und Erkenntnistheorie (1918): Eidologie 
oder Philosophie als Formerkenntnis (1920); 
Augustin und die phanomenologische Religions-
philosophie (1923); Max Schelers Phánomenolo-
gie der Religion (1924); Die mittelalterliehe 
Philosophie (1925). 

Gézaialva (Omorul nic), Temes vármegye. 
(Tr. R.) 

Gézsóny (Hazin), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gharbieh, alsóegyiptomi tartomány, területe 

6564 km2, (1917) 1.659,313 lak. 
*Gliariba (Echis carinata Schn., állat), 1. 

Vipera-félék. (XIX. köt.) 
Ghazipur, G. brit-indiai kerület fővárosa, (19211 

24,708 lak. 
Gheel (Geel), község Belgium Antwerpen tar

tományában, (1925) 17,828 lak. 
*Ghelnvelt, falu Belgium Nyugat-Flandria tar

tományában, kb. 1600 lak. A világháborúban 
nagy harcok szinhelye volt, angolok szállták 
meg; 1914 okt. 31. a bajorok rohammal bevették. 

Gheorgheni = Gyergyószentmiklós. 
Gherla = Szamosújvár. 

*Gheyn, de, 1. Jákob, az idősebb, németalföldi 
rézkarcoló, szül. Antwerpenben 1565., megh. u. 0. 
1615 körül. Rézkarcai művészi technikával ké
szültek, jórészt képmások és bibliai történetek 
ábrázolásai. Mesterének, Hendrik Goltziusnak 
hatása érzik rajtuk. Mint festő nem jelentős. 

*2. G., Jákob, az ifjabb, G. 1. fia, 1616 körül 
működött Antwerpenben. Szent Péter és Pál, 
továbbá V. Károly és I. Ferenc életéből vett jele
neteket karcolt rézbe. 
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Ghika Albert herceg, albán trónkövetelő, 
megh. Jassziban 1925 szepfc. 20. 

Ghil, André, francia költő, megh. Parisban 
1925. 

Ghillány Imre báró, megh. 1922 szept. 23. 
1913—17-ben földmívelésiigyi miniszter volt. 

Ghimes-Fager = Gyimesbükk. 
Ghymes (Díjmes), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ghymeskosztolány(X>2/meS-KbsíoZ«M2/),Nyitra 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Giardino (ejtsd: dzsárdínó), Gaetano Stefano, 

olasz tábornagy, szül. Montemagnóban 1864 jan. 
24. A világháborúban a 2., majd az 5. hadsereg 
vezérkari főnöke volt, 1916 jún.-ban Görz előtt 
hadosztályt vezetett, később hadtestparancsnok 
volt a Karszton, 1918. a 4. hadsereg főparancs
noka, a háború után tábornagy lett. 

Giarre, város Catania olasz tartományban, 
192D 25,416 lak. 

Gibárt, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 446 lak. 
Gibbons, James, amerikai bibornok, megh. 

Baltimoreban 1921 márc. 24. 1917-ben jelent 
meg a Retrospect of fifty years c. műve. 
*Gibbs, Pilipps Hamilton, sir, angol iró, szül. 

Londonban 1877 máj. 1. A háború alatt hadi
tudósító volt. Élményeit Eealties of war elmen 
(1920) Irta meg, mely Amerikában is megjelent 
Now it can be told címmel. The middle of the road 
című regényében lebilincselő rajzát adja a háború 
utáni Anglia társadalmának. People of destiny 
(1920) az amerikai népéletből meríti tárgyát. 

Gibely (GibeV), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gibraltár, város, (1924) 17,346 lak., a helyőrség 

nélkül. 
Gic, kisk. Veszprém vm., (1920) 668 lak. 
Gice (Hucín), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Gide (ejtsd: zsíd), 1. André, francia Író, újabb 

munkái: Isabelle (1912); Les caves du Vatícan 
(1913); La symphonie pastorale (1920): La tenta-
tive amoureuse (1921); Dostoievsky (1923); Les 
faux monnayeurs (1926). Franciára fordította 
Tagore verseit. Magyarul megjelent: 0. Wilde 
(ford. Lányi Viktor, 1924). 

2. G., Charles, francia nemzetgazdászt a Ma
gyar Tud. Akadémia 1922. megválasztotta külső 
tagjának. 

Gidófalva (Ghidfaláu), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Gidófalvy Géza, tanár és gyorsíró, megh. 

Gyulafehérváron 1916 aug. 3. 
Gidraf a (Pudmerice), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gidraiürész (Püy), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Giergl Kálmán, építész, szül. Budapesten 1863. 
1893-ban társult Korb Plórissal és számos épü
letet tervezett: Ügyvédi Kamara; Klotild-paloták ; 
Apponyi-téri királyi bérpalota; Zeneakadémia; 
kolozsvári egyetemi orvostani és könyvtárépü
letek. 
*Gierke, 1. Július von, német jogtudós, G. Ottó 

fia, szül. Boroszlóban 1875 márc. 5. Tanár volt 
Königsbergben, Halléban s 1925 óta Göttingenben. 
Művei: Gesch. des deutsehenDeicherechts(2köt., 
1901—1918); Der Begriff der Transportversiche-
rung(1912);Handels-undSchiffahrtsreeht(2Mad., 
1925). Azonkívül szerkeszti a Zeitschrift für die 
gesammte Handels- und Konkursrechtet és foly

tatja G. Ottó vállalatát, az Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte cimű 
gyűjteményt. 

2. G., Ottó Friedfich, von, német jogtudós, 
megh. 1921 okt. 10. Újabb munkája: Der Humor 
im deutschen Recht; Deutsches Privatrecht c. 
nagy művének 3. kötete 1917. jelent meg. 

Giers, orosz államférfiú, 1. Girsz. (VIII. és 
XX. k.) 

*Giesberts, Johann, német politikus, szül. 
Straelenben 1865 febr. 3. Előbb pék volt, majd 
fémmunkás, 1897. megalakította a keresztény 
fémmunkások szövetségét, 1899. szerkesztője lett 
a Westdeutsche Arbeiterzeitungnak München-
Gladbachban. 1905. centrumpárti képviselő lett 
a német birodalmi gyűlésben; 1919. tagja a 
német nemzetgyűlésnek, 1918. a birodalmi mun
kásügyi hivatal, 1919 febr.-ban a postaügyi 
minisztérium államtitkára, 1921 máj.-tói 1922 
nov.-ig birodalmi postaügyi miniszter volt. 1926. 
a centrum parlamenti frakciójának és birodalmi 
végrehajtóbizottságának elnökségi tagja lett. 

Gieschewald, város Pelső-Sziléziában, (1919) 
10,061 lak. 1921-ben Lengyelországhoz került. 
*Giese, Friedrich, német államjogász, szül. 

Bitorfban 1882 aug. 17. A frankfurti egyetem ta
nára lett 1914. Müvei: Die Grundrechte (1905); 
Das kathol. Ordenswesen (1908); Deutsches Kir-
chensteuerrecht (1910); Preussisehe Rechtsge
schichte (1920); Kommentár z. Reichsverfassung 
(6. kiad. 1925); Grundriss d. Reichsstaatsrechts 
(3. kiad. 1923); Preussisehe Verfassung (2. kiad. 
1926). 
*Giesl (v. Giesslingen), Vladimír báró, cs. és 

királyi lovassági tábornok, szül. Pécsen 1860 
febr. 18. Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyil
kolásakor ő volt a belgrádi követ s ő nyújtotta 
át a szerb kormánynak az ultimátumot. 

Giessen, Felső-Hessen tartomány fővárosa 
Poroszországban, (1925) 33,292 lak. 

Giesswein Sándor, pápai prelátus, győri ka
nonok, megh. Budapesten 1923 nov. 15. 1914-ben 
a Magyar Tud. Akadémia levelező tagjának vá
lasztotta. A Szent István-akadémiának 1916. 
elnöke lett, de 1921. lemondott, ugyanekkor le
mondott a Szent István-társulat alelnökségéről is. 
1920-ban régi kerületében, Magyaróvárott, nem
zetgyűlési képviselőnek választották. Ujabb mü
vei: Világegyetem és a lélek világa (1913); Egyén 
és társadalom (1915); A háború és a társadalom
tudomány (1915); A szociális kérdés és a ke
resztényszocializmus (1917); Az új idők küszö
bén (1918). 

Giiu, japán város, (1920) 62,713 lak. 
Gige, kisk. Somogy vm., (1920) 1140 lak. 
Giglóo (Giglovce), Zemplén vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) * 
Gijon, város Spanyolország Oviedo tartomá

nyában, (1920) 36,210, mint község 57,573 lak. 
Gilád (Ghilad), Temes vm. (Tr. R.) 
Gilau = Gyalu. 
Gilbert, 1. Grove Kari, amerikai geológus, 

megh. Jaeksonban (Michigan) 1918 máj. 1. Ujabb 
főbb müvei: The Transportation of débris by 
running water (1914) és Hydraulic mining in the 
Sierra Nevada (1917). 
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*2. G., Oustav, német klasszikus filológus, 
szül. Rátzlingenben 1843 dee. 24., megh. Gothá-
ban 1899 jan. 3. Fő munkája: Handbuch d. grie-
chisehen Staatsaltertümer (2 köt. 1881—85). 

*8. G., Jean, német zeneszerző, szül. Ham
burgban 1879 febr. 11. Bremerhavenban, majd 
Berlinben lett karmester. Főképen operetteket 
írt, mint: Polnische Wirtschaft; Kino-Königin; 
Autoliebchen; Puppchen; Katja, die Tánzerin. 
Számos operettjét Budapesten is játszották. 

*4. G., Seymour Parker, amerikai pénzügyi 
politikus, szül. Bloomfieldben 1892 okt. 13. Ügy
véd volt, majd tanácsos a hadikölcsönök kincs
tári hivatalában, 1921—23-ig kincstári alállam-
titkár. 1924-ben Berlinbe küldték mint a jóvá
tételi fizetések főmegbizottját. 
*Gilbert de Voisins (ejtsd: zsiosr d6 voazeS), A., 

francia író, szül. 1877. Cirkuszi lovas volt Buf-
falo Bili társulatánál, majd írni kezdett és mű
veinek tárgyát és alakjait jórészt a bohócok, clo w-
nok, akrobaták és Pierrot-k festett világából veszi. 
Legismertebb művei: Le bar de la fourche; Les 
moments perdus de John Lag; Pour l'amour du 
laurier stb. Impresszionista versei is olvasottak. 
*Gilbert- és Ellice-szigetek, a Western Paci

fic csoportba tartozó brit gyarmat a Csendes-
óceánban, Polyneziában. Az 1892. protektorátus 
alá helyezett szigeteket Nagy-Britannia 1915. an-
nektálta. Hozzátartoznak: Oceán-sziget, Unio-szi-
getek, Fanning-sziget, Washington-sziget (mind 
1916 óta), Karácsony-sziget (1919 óta). Ter. 1200 
km2, (192D 29,981 lak. Egyenkint: 

S z i g e t e k 

ölloert (Kingsmill) 
Ellice (Laguna) ._ 
Unió (Tokelau) 
Óceán ._ _ 
Fanniiig ... 
Washington 
Karácsony 

Terület 
(km<) 1 

Lak. 
(1921) 

430 
37 
l é 
56 
39 
16 

607 

23,318 
3,457 

989 
1,785 

400 

82 

l - i 1,199 1 29,981 

*GiIbreth, Frank Bunker, amerikai építész
mérnök, szül. Fairfleldben 1868 júl. 7., megh. 
Montclairben, New York mellett 1924 jún. 14. 
Különösen a munkásügyi viszonyokat, a munká
sok alkalmasságának és a munkaügyesség ki
fejlesztésének, a kifáradás jelenségeinek és okai
nak, a leghelyesebb munkarendszerek kérdései
nek tanulmányozásával foglalkozott. Művei: 
Concrete system (1906); Bricklaying system 
(1909);Motion study (1911,németül: Bewegungs-
studium, 1921); Primer of scientific management 
(1912, németül: A B C der wissenschaftl. Betriebs-
führung, 1917); Fatigue study (1916, német. 
1921); Motion study for the handicapped (1920). 
Az utóbbi kettőt nejével: Lillian Moller G.-tel 
együtt irta. V. ö.: Lillian M. G. és J. M. Witte, 
Lében eines amerikanischen Organisators (1925). 

Giles, (ejtsd: dzsajisz), angol sinológus, újabb 
munkái: A chinese-english dictionnary (2 kiad. 
1912); China in history of nations (1913); Chaos 
in China (1924). 

Gilkin, Iván. belga költő, megh. Brüsszelben 
1924 szept. 29. 

Gill, Dávid, angol csillagász, megh. London
ban 1914 jan. 24. 

Gillingham, város Kent angol grófságban, 
(1923) 47,620 lak. 

Gilly, város Belgium Hennegau tartományá
ban, (1926) 25,272 lak. 
•Gillyam kártolója, kurta szálú, erősen szeny-

nyezett anyag (műgyapjú-hulladékpamut) feldol
gozására szolgál. Lényege abban áll, hogy az 
egyes hengerek sebességkülönbsége csekélyebb 
a rendes kártolókhoz képest és hogy az eddigi 
fődob a munkás szerepét végzi, a munkáshen
gerek pedig a fődob szerepét. 

Gilvács (Gilvaci), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Gilvánía, kisk. Baranya vm., (1920) 376 lak. 

*Gimes Lajos, festő, szül. Miskolcon 1886 nov. 
29-ón. Tanulmányait az Iparművészeti Iskolán 
végezte s főképp akvarell- és temperatechniká
val készült hangulatos tájképeket állított ki: 
Selmeci piac (1917); Március végén (Lipótvárosi 
Kaszinó-díja, 1925). 
*Gimesi Nándor, botanikus, szül. Kiskomárom-

ban 1892 dec. 3. 1912-ben a ciszterci rendbe lé
pett, 1913—17. Budapesten teológiát és természet 
rajzi tanári tanulmányokat folytatott. 1917-ben 
áldozópap, 1918. középisk. tanár, 1920. bölcsész
doktor lett; 1919. Egerben, 1920-24. Budapesten 
középiskolai tanár. Az 1925. évet Rockefeller
kiküldetésben a luzerni, plöni, helgolandi és ber-
geni hidrobiológiái intézetekben töltötte, 1925. 
a Szent István-akadémia rendes tagja, 1926. mű
egyetemi magántanár lett. Úgy itthon, mint kül
földön mikro-hydrobiológiai kutatásokkal foglal
kozott. Művei: Magyar planktontanulmányok 
(1924); Hydrobiológiai tanulmányok (2 füz., 
1924); TJj mikromembránás szivószűrőkészülék, 
(1924); A colloid-szürök elmélete (1924). 

Gindlicsalád, nagyk.Tolna vm., (1920) 3783 lak. 
*Giner de los Rios, Francisco, spanyol filo

zófus és jogtudós, szül. Rondában (Andalusia 
1840 okt. 10., megh. 1915. Granadában tanult 
és Madridban volt fiatalon jogtanár, de liberális 
nézetei miatt lemondott, azonban visszahelyez
ték. A cortezbe is beválasztották, sőt 1873. 
a köztársasági kormány tagjául is kinevezték, 
de nem fogadta el, hanem továbbra is a tanítás
nak élt. Igen sok filozófiai és jogtudományi 
essayt írt. Főbb munkái: Lecciones sumarias de 
psicologia (1871); Resumen de fllosofla del de-
recho (1898). 

Ginosa, város Olaszországban, Lecce tarto
mányban, (1921) 10,915 lak. 

•Ginsburg, Ghristian Dávid, zsidó teológus és 
orientalista, szül. Varsóban 1831 dec. 25., megh. 
Londonban 1914 márc. 7. Fiatalon Londonba ke
rült, ahol egész életén át kézirattanulmányokkal 
foglalkozott. Kiadta és kritikai magyarázatokkal 
látta el az Énekek Énekét (1857) és a Prédikátort; 
elsők egyike volt, aki tanulmányokat írt a karai-
tákról,az esszénusokról.akabbaláról s elkészítette 
a Massorah ésElias Levita (3 köt. 1880—84) szö
vegkritikai kiadását. Egyéb munkái: Facsimiles 
of manuscripts of the hebrew Bible (1897—98); 
The text of the hebrew Bible in abbreviations 
(1903). Az Encyclopedia Britannica 11. kiad. bib
liakritikai tanulmányait is G. írta. 
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Gintl, Wilhélm Fried ich, osztrák kémikus 
és technológus, megh. Prágában 1908 febr. 26. 
*Ginzberg, User (Aser), álnéven Achad haam, 

héber író, szül. Szkvirában (Ukrajna) 1866 aug. 
5., megh. Tel-Avivban 1927 jan. 2. Előbb keres
kedő volt, 1896. Londonba, 1921. Palesztinába, 
Tel-Aviv zsidó kolóniába költözött. A szellemi 
cionizmus megteremtője, 1889 óta működött azon, 
hogy Palesztina a zsidó szellemű élet középpontja 
legyen. Müveit több nyelvre fordították. Főműve 
Al Párasat Derakhim. Munkáit tiszta héber nyel
ven irta és ezáltal az újhéber nyelv elterjesz
tésében döntő szerepe volt. Mint író álnevén is
meretes. 

Ginzel, Friedrich Kari, német csillagász, 
megh. Berlinben 1926 jún. 29. Újabb nagy mun
kája : Handb. d. mathematisclien u. technischen 
Chronologie (3 köt , 1906—14). 
*Ginzkey, Franz Kari, osztrák író, szül. Pólá-

ban 1871 szept. 8. Katonatiszt volt 1893-1919-ig. 
ír költeményeket, elbeszéléseket, regényeket. 
Költeménykötetei: Báliadén und neue Lieder 
(1910); Vom Gastaiahl des Lebens (1922); főbb 
elbeszélő müvei: Románén und Novellen (1908) ; 
Der von der Vogelweide (1912); Eositta (1920); 
Von wunderlichen Wegen (1922); Die Reise naeh 
Komakuku (1923); Es war einmal (1928); Der 
Weg zu Oswalda (1924). 

Gioia del Colle, város Bari olasz tartomány
ban, (1921) 20,664, mint község 25,755 lak. 

Giojosa Jonica, olasz város Reggio di Cala-
bria tartományban, (1921) 12,016 lak. 

Giolitti (ejtsd: dzso—), Giovanni,olasz miniszter
elnök 1914 tavaszán lemondott; látszólag híve 
maradt a hármasszövetségnek és igyekezett 
visszatartani Olaszországot aháborúba való avat
kozástól, de a döntő napokban, 1915 máj.-ban el
hagyta a parlamentet és Torinóba vonult. 1920 
jún.-tól 1921 júL-ig ismét miniszterelnök volt, a 
fascisták felülkerekedését nem bírta meggátolni. 
1922-ben kiadta emlékiratait. 

Giovinazzo, város Olaszország Bari tarto
mányában, (1921) 10,384 lak. 

Girált (Giraltovce), Sáros vm., (1919) 1130 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Giraltovoe = Girált. 
•Girard (ejtsd: zsirár), Paul, francia hellenista, 

szül. Parisban 1852 márc. 23., megh. u. o. 1922 
júl. 1. 1908-ban az Académie des inseriptions 
tagja lett. Főbb művei: L'éducation athénéenne; 
La peinture antique; De Locris Opuntiis stb. 

Girardi, Alexander, osztrák színművész, meg
halt Bécsben 1918 ápr. 20. 

Giraud (ejtsd: zsíró), Victor, francia író újabb 
munkái: La civilisation francaise (1917); La 
troisiéme Francé (1917); Un grand Francais: 
Albert de Mun (1918); Le général de Castelnau 
(1921); La vie hóroi'que de Blaise Pasoal (1923). 
*Giraudoux (ejtsd: zsírodú), Jean, francia író, 

szül. 1882. Regényeiben Ő honosította meg a 
francia impresszionizmus módszereit. Kiváló 
stiliszta. Főbb müvei: Provinciales; La pharma-
cienne; Jacquesrégo'iste; Adorable Clio; Leetures 
pour une ombre; Simon le pathétique (1918); 
Snzanne ot le Pacifique (1921); Siegf ried et le 
Limousin (1922). 

Girgeh, 1. felsőegyiptomi tartomány, (1917) 
863,234 lak. — 2. G., a tartomány fővárosa, 
20,000 lak. 

*Girgensohn, Kari, német prot teológus, szül. 
Caunelban (Ösel-sziget) 1875 máj. 22., megh. 
Lipcsében 1925 szept 20., ahol egyetemi tanár 
volt. Főbb művei: Die Religion, ihre psychischen 
Formen und ihre Zweckideen (1903); Zwölf 
Reden über die christliche Religion (1906); Der 
seelische Aufbau des religiösen Lebens (1921); 
Grundriss der Dogmatdk (1924). 

Girgenti, 1. olasz tartomány Szicíliában, ter. 
3044 km*, (1924) 419,905 lak. — 2. G., a tarto
mány fővárosa, (1921) 29,633 lak. 

Girics, kisk. Zemplén vm., (1920) 930 lak. 
Giródtótfalu (Tautii de sus), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Girókuta (Giorocuta), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Girolt (Ghirolt), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Giron, Charles, svájci festő, megh. Genfben 

1914 jún. 9. 
Gironde, francia département, ter. 10,726 km>, 

(192D 819,404 lak. 
Girsz (németes helyesírással Giers), Mihail 

Nikolajevics, orosz diplomata, megh. Nizzában 
1924 szept. 21.1912-15. konstantinápolyi, 1915-
17. római nagykövet volt. 

Gisborne, város Új-Zeelandban, (1920) 14,366 
lakossal. 

*Gish, IAlian, amerikai fllmszínésznő, szül. 
1896. Griffith darabjaiban: Út a boldogság felé; 
Intolerance; Két árva a viharban; Amerika hős
kora ; A fehér apáca stb. aratta sikereit. 

*Giugliano in Campania, város Olaszország
ban, Nápoly tartományban, (1921) 15,279, mint 
község 17,597 lak. 

Giurgiu, város Romániában, L Gyurgyevo. 
(VHI. és XX. köt.) 

*Givenchy (ejtsd: zsivaKsí), két falu Pas-de-Calais 
francia départementban, G. en Gohelle és G.-les 
la-Bassé; mind a kettő mellett 1915 máj.-tói fogva 
heves harc folyt az angolok ós németek közt. 

Givet, város és vár Franciaországban, a világ
háborúban 1914 aug. 31. a németek rövid ostrom 
után elfoglalták. 

Givors, város Franciaországban, Rhone dépar
tementban, (igái) 14,143 lak. 

Gizeh, 1. tartomány Felső-Egyiptomban, ter. 
24,716 kma, (1917) 524,352 lak. — 2. G., a tarto
mány fővárosa, 17,000 lak. 

Gizellafalva (Ghizela), Temes vm. (Tr. R.) 
Gizellatelep, Visegrádtól Ny.-ra, a Mátyás

hegy és Malomhegy lábánál a Nyalkabórc tövé
ben fekszik a Duna mellett. Egyike a legegészsé
gesebb klimatikus helyeknek. 1922-ben az Újság
írók Kórház- és Szanatórium-Egyesülete üdülő
telepet létesített ott, amelyet Bákosi Jenőről 
nevezett el. Az üdülőtelep Sálusinszky Imre 
elnök, Tárkonyi Jenő igazgató-főorvos és Wali-
kovszky Károly igazgató vezetése alatt működik. 

Gjalski (ejtsd: gyaiszü), Xavér Sándor, családi 
néven Babió Ljubomir. 1913-ban a horvát-szerb 
koalíció programmjával képviselővé választot
ták s a magyar képviselőház tagja is lett. 
A Mihalovics-kormány Zágráb vm. főispánjává 
nevezte ki 1917. Az összeomlás után, bár szívvel-
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lélekkel szolgálta az elszakadó politikát, nyug
díjazták (1919). Tagja volt az ú. n. ideiglenes 
nemzeti képviselőháznak (1919—20). Kiábrán
dulva az új uralomból, az aktiv politikai pályáról 
visszavonult. Mind publicisztikai, mind szépiro
dalmi téren éles hangon bírálja Belgrád horvát-
ellenes politikáját. 

Gjellerup, Kari, dán regényíró, megh. Klotz-
seheban, Drezda mellett, 1919 okt. 13. 1917-ben 
Pontoppidannal együtt megkapta az irodalmi 
Nobel-díjat. 

•Glace Bay, város Kanadában, az ÉK.-i territó
riumban, (i92i) 17,007 lak. 

Gladbach, 1. város, 1. München-Gladbach-
(XX. köt.) — 2. G., város, 1. Bergisch-Gladbach. 
(XX. köt.) 

Gladbeck, porosz város Essen mellett, (1926) 
60,175 lak. 

Gladstone, Herbert John, viscount, 1914. a 
Délafrikai Unió főkormányzója lett. 
*Glamorganshire, angol gróíság Walesben, 

(192D 1.252,701 lak. 
Glarus, svájci kanton, ter. 685 km2, (1920) 33,907 

lak. Székhelye G-, (1920) 5165 lak. 
Glasenapp, Kari Friedrich, aémet zene

történetíró, megh. Rigában 1915 ápr. 14. 
Glaser, 1. Adolf, német író, megh. Preiburgban 

1916 márc. 21. 
*2. G., Curt, művészettörténetire, szül. Lip

csében 1879 máj. 29. Berlinben 1924. az állami 
metszetgyüjtemény igazgatója lett. Főbb művei: 
Die Kunst Ostasiens (1913); Zwei Jahrhunderte 
deutscher Maierei (1916); Die Graphik der Neu-
zeit (1922); Gothische Holzschnitte (1924); Die 
Zeichnungen Hans Holbeins d. J.(1924); Ostasia-
tische Plastik (1925). 

Glasgow, város Skóciában, (1925) 1.057,100 lak. 
1912-ben bekebelezték Govan, Partick, Yollok-
shaws városokat, ezzel Angolországnak London 
után legnépesebb városa lett. 1922-iki hajófor
galma volt: érkezők: 6.057,000 tonna, indulók: 
6.319,000 tonna. Egyetemi hallgatóinak száma 
1925—26-ban 4428. 
*Glaspell (<íjtsa: gieszpi), Susan, északamerikai 

írónő, szül. Davenportban 1882 júl. 1. Férje Oook 
George, akivel együtt több színművet írt, köztük 
Suppressed desires (1915). Színművei 1920. jelen
tek meg s az új amerikai irodalmi munkák leg
jobbjaihoz tartoznak. Irt regényeket és elbeszélé
seket is, mint The glory of the conquered (1909); 
Thevisioning (1911); Lifted masks (1912); Fi-
delity (1915). 

Glatter Gyula, festő, megfestette Lequeitióban 
Ottó királyfi arcképét és kiállította az Ernst-
muzeumban. 

Glattfelder Gyula, csanádi püspök, felsőházi 
tag. 1923 máre.-ban Temesvárról Szegedre tette 
át székhelyét, mert a románok, miután a trianoni 
békeszerződés alapján nagyrészben megcson
kított egyházmegyéjében történt kisajátítások 
ellen panaszt tett, kiutasították. A román uralom 
alatt maradt területre a pápa apostoli adminisz
trátort nevezett ki. G. a világháború alatt a rok
kantak javára nagy adományokat adott. 

Glatz, porosz város Sziléziában, (1919) 14,658 
lakossal. 

Glatz Oszkár, festő, 1913 óta a Képzőművé
szeti Főiskola tanára, 1925-26. rektora. 1917-ben 
a Műcsarnokban megkapta a társulati nagydíjat, 
Nógrádi táj c. festményét az olasz királyné vette 
meg, Bujáki menyecske korsóval (1922) c. képe 
a Szépművészeti Múzeumba került. 1923. és 1925. 
gyűjteményes kiállítása volt Budapesten. 

Glauchau, város Szászországban, (1925) 27,403 
lakossal. 

*Glebe, város Új-Dél-Wales ausztráliai állam
ban, (1923) 22,754 lak. 

Gledény (Gledin), Beszterce-Naszód vm. (Tr.R. 
*Gleichen-Russwurm, Alexander, báró, német 

író, szül. Greifensteinben 1865 nov. 6., megírta 
dédatyjának, Schillernek életét; irt filozófiai, 
művelődés- és irodalomtörténeti monográfiákat: 
Schiller als aesthetischer Erzieher (1905); Der Sieg 
der Freudé (1909); Geschichte der europaischen 
Geselligkeit(1911—22., 6 köt.); Reichtum (1923); 
Vom gemütvollen Lében (1924); írt drámákat is; 
Ámor und Psyche (1896); Die Tragödie der Schön-
heit (1914); Feinde ringsum (1915); regényei: Ver-
geltung (1902), Die Macher und die Macht(1915). 

•Gleim, Ottó, német gyarmati tiszt, szül. Kasáéi
ban 1866 ápr. 22. Ismételten működött Togóban 
és Kamerunban, 1910—12-ig Kamerun kor
mányzójavolt, azután az összeomlásig a birodalmi 
gyarmatügyi hivatalban működött. 

Gleiwitz, porosz város Sziléziában, (1925) 81,552 
lakossal. 

Glens Falls, gyárváros New York államban, 
(1920) 16,591 lak. 

Glimboka (Glániboaca), Szeben vm. (Tr. R.) 
*Glinszki, Kasimir, lengyel író, szül. Vaszi-

lovceban (Ukrajna) 1850., megh. Varsóban 1920. 
Irt költeményeket, színműveket, valamint tör
ténelmi elbeszéléseket és regényeket, amelyek 
nagy népszerűségre tettek szert. Színművei közül 
említendők: Almanzor, Bátor Boleszláv, Firle-
jovna Anna. 

Glock Tivadar, az Országos Magyar Gyorsíró-
Egyletben 1926 jan. bemutatta a kínai gyorsírást, 
melyet Gabelsberger rendszerének átdolgozásakép 
ő alkotott meg. 

Glod (Glod), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Glód (Glod), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Glodgilesd (Glodghile§ti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Glogau, porosz város Sziléziában, (1925) 25,959 

lakossal. 
GlogovaJ = Öthalom. 

*G16riafa, népies neve annak a táviróoszlop 
nagyságú, földbeásott szálfának, melyen egy-egy 
lábnyi távolságra felhágó fokok (küllők, peckek, 
hágcsók) vannak. Nagyobb kiterjedésű kukoricás 
v. szőllő tábláknál állítja fel a csősz, hogy arra 
kúszva, nagyobb területen figyelhesse a tolvajo
kat. A tinnhalfogáskor is hasonló kereszthágcsós 
árbocról figyeli az egyik halász az iváskor a 
mélységből a part felé nagy tömegben vonuló 
halrajokat, mert a magasból jobban belát a ten
ger vizébe. 

Glossop, város Derbyshire angol countvban, 
(192D 20,528 lak. 

Gloucester, 1. város Angolországban, (1924) 
53,090 lak. — 2. G., város Észak-Amerika Mas-
sachusetts államában, (1920) 22,947 lak. 
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Gloucestershire, grófság Nyugat-Angliában, 

ter. 3261 km", (1921) 757,668 lak. 
Gloversville, város New York északamerikai 

államban, (1920) 22,026 lak. 
Gluhov, város Csernigov orosz kormányzó

ságban, (1919) 14,800 lak. 
*Glück, Guido, német író, szül. Barcóban, Co-

negliano mellett 1882 jan. 7. Rendező és drama
turg lett Brünnben 1923. írt költeményeket, elbe
széléseket ; vígjátékai: Spielzeng; Ein Goethe-
brief. írt operaszövegeket is. 
*Glücksmann, Heinrich, német író, szül. Rak-

sehitzban 1864 júl. 7. A bécsi Volkstheater dra
maturgja, írt költeményeket: FáhrtenundNarben, 
1913; drámát: Der blanke Hans, 1908; azon
kívül sok színművet fordított. Szerkesztett egy 
gyűjteményes munkát is: Kaiser Pranz Josephl. 
und seine Zeit (1888—1889). A Petőfi Társaság 
külső tagja. 
*Gmeiner, 1. Lujza, szül.Brassóban 1885 febr. 

1. Mesterei Dohnányi (Berlin) és Philipp (Paris) 
voltak. Mint zongoraművész 1906. tűnt fel; most 
Berlinben él, hol igen keresett zongoratanárnő. 

2. G- Lula, szül. Brassóban 1876 aug. 16. 
Lasselnál és Walternál tanult énekelni Bécsben, 
majd Gerster Etelkánál Berlinben. Mint hang
versenyénekesnő egész Európát bejárta. 1920 
óta a berlini Hochschule énektanárnője. 

Gmünd (Schwabisch G.), város Württemberg-
ben, (1925) 20,637 lak. 

Gnedics, Péter Petrovics, orosz író, megh. 
Szentpétervárott 1925. 

Gnesen (lengyelül Gniezno), 1919 óta Lengyel
országhoz tartozó város Posenban, (1921) 25,694 
lakossal. 

Gnézda (Kniesen), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gniezno, város, 1. Gnesen. (XX. köt.) 

*Gnila-Lipa, a Dnyeszter mellékfolyója Kelet-
Galiciában, ered Lembergtől K-re, torkol Halics-
nál. Véres harcok színhelye volt a világháború
ban 1915 jón. 27., valamint a megvert oroszok 
üldözése közben a G. és Zlota-Lipa közt 1915 
jún. 30—júl. 6. közt. 

Goa, portugál gyarmat Elő-Indiában, 3805 km2, 
(1921) 508,058 lak. Fővárosa Pandzsim vagy Új 
G., (1921) 18,346 lak. 

Goajira (Guajira), Dél-Amerika legészakibb 
félszigete, 11,875 km8, (1918) 22,651 lak., ezen
kívül kb. 40,000 indiánus. 

Gobat, Charles Albert, svájci politikus, megh. 
Bernben 1914 márc. 16. 

Gobbi Henrik, zongoraművész és pedagógus, 
megh. Budapesten 1920 máic. 21. 

Gobineau, Joseph Aríhur gróf, francia író, 
újabban magyarul megjelent művei: A renais-
sanee (ford. Kuncz Aladár, 1921); u. a. (ford. 
Wildner Ödön, Wisingerné Mohr Margit és 
Nyireö Éva, 1921); Gamber Ali története (1928). 

Góborfalva (Góberling), Vas vm. (Tr. A.) 
Goch, porosz város Düsseldorf kerületben, 

(1919) 10,756 lak. 
Gócs (Gocovo), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Godart(«it3d: go&&r), Jusztin, francia államférfiú, 

szül. Lyonban 1871 nov. 26. Mint radikális kép
viselő, munkatársa volt D'Estournelles de Con-

stantnak, akinek halála után a Carnegie-intézet 
vezetője lett Parisban. 1914-ben felszólították, 
hogy a Viviani-kormányban vegyen részt, de a 
három éves katonai szolgálat miatt nem vállalt 
megbízást. 1914—19-ig egészségügyi államtitkár 
volt. 1924-ben a kamara alelnöke, 1925. Herriot 
kormányában munka- és egészségügyi minisz
ter, majd szenátor lett. Művei: La juridiction 
consulaire a Lyon (1905); Travailleurs et métiers 
lyonnais (1909); L'Albanie en 1921 (1922); Les 
foires á Lyon a travers les áges (1924). 

Godesberg, porosz város Köln kerületben, 
(1925) 20,298 lak. 

Godet, Philippe Ernest, svájci költő, megh. 
Neuchatelban 1922 szept. 27. 

Godüiesd (Godinesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Godisa, kisk. Baranya vm., (1920) 441 lak. 

*Goeben , német páncélos cirkáló, 23,000 ton
nás (1. Breslau, XX. köt.). A törökök a Sultan 
Javus Selim nevet adták neki. 

*Goedeckemeyer, Albert, német filozófus, szül. 
Springeben (Hannover) 1873 febr. 2. Königsbergi 
egyetemi tanár. Művei: Geschichte des griechi-
schen Skeptizismus (1905); Gliederung der ari-
stotelischen Philosophie (1912); Die Idee vom ewi-
gen Frieden (1920); Kants Lebensanschauung in 
ihren Grnndzügen (1921). 

Goering, 1. Adolf, német mérnök, megh. Ber
linben 1906 dec. 5. 

*2. G., Beinhard, költő, orvos, szül. Bieber-
steinben 1887 jún. 23. Háborús drámája, a See-
schlacht (1917) nagy feltűnést keltett. Egyéb szín
művei : Der Erste; Der Zweite; Die Retter; Scapa 
Flow. 
•Goethals, George Washington, amerikai mér

nök, szül. Brooklynban 1858 jún. 29. Mérnök
kari tiszt, 1907-től a Panama-csatorna főmér
nöke. Hét évig dolgozott a csatorna hajózhatóvá 
tételén; 1914. ő adta át a kereskedelmi for
galomnak, mint a Panama-vidék első kormány
zója. 1915-ben tábornok, 1917. főszállásmester 
volt. 

Goethe, Johann Wolfgang, német író, újabban 
magyarul megjelent müvei: A naplopó (ford. Ba
bits Mihály, 1921); Az ifjú Werther szenvedései 
(ford. Benedek Marcell, 1921); Utazás Itáliában 
(ford. Bálint Aladár, 1921); Válogatott munkái 
(I—III., 1922); Az ifjú Werther szenvedései (ford. 
Wildner Ödön, 1922); A gyermek és az oroszlán 
(ford. Nagy Péter, 1922); Meister Vilmos tanuló
évei (ford. Benedek Marcell, 1922); Faust (ford. 
Dóczy Lajos, 1923); Maximák és reflexiók (1923); 
Clavigo (ford. Sebestyén Károly, 1924); Faust 
(ford. Kozma Andor, 1924); A napló (ford. Kosz
tolányi Dezső, 1924); G. szerelmei. Vallomások 
(ford. Wildner Ödön, 1925). 

Goethe-társaság, Magyar, 1922. alakult a 
Goethe-kultusz ápolására. Első elnöke Giess-
wein Sándor, másodelnöke Tikár Béla volt. 
*Goetz, 1. Ferdinánd, német orvos és politikus, 

szül. Lipcsében 1826 máj. 24., megh. u. o. 1915 
okt. 13. Több ízben volt birodalmi gyűlési kép
viselő, 1895 óta a német tornaszövetség elnöke. 
Számos tornászati cikket írt; önálló müvei e 
téren: Handbuch der deutschen Turnerschaft 
(1879); Vom rechten Turnerleben (1891). 



Uoga — 304 — Goldziher 

*2. G., Walter, német történetíró és politikus, 
szül. Lipcsében 1867 nov. 11. Egyetemi tanár 
lett Tübingenben 1905., majd Strassburgban, 
1915. Lipcsében, aliol Lamprecht utóda. 1920-ban 
német birodalmi gyűlési képviselőnek választot
ták demokrata programmal. Művei: Beitráge zur 
bayer. Gescb.icb.te unter Albrecht V. (1896—1918); 
Maximilians II. Wahl z. röm. König (1901); Die 
Quellén z. Geschichte des heil. Franz v. Assisi 
(1904); Politik Max I. v. Bayern u. seiner Ver-
bündeten (2 köt. 1907—18). Ezenkívül szerkeszti 
a Beitráge z. Kulturgesch. d. Mittelalters u. Re-
naissance sorozatot és társszerkesztője az Archív 
für Kulturgeschichtenek. 

*3. G., Wolfgang, német író, szül. Lipcsében 
1885 nov. 10. Színművei: Der bőse Herzog (1911); 
Die Wiederkehr (1913); Neidhart von Greisenau 
(1924); elbeszélései: Olotilde und ihre Offlziere 
(1914); Die Reise ins Blaue (1920); Das wilde 
Sáuseln (1921). 

Goga, Octavian, román költő és politikus, 
újabban Adyt is lefordította román nyelvre és 
Ady csúcsai kastélyát megvásárolta. Versei közül 
Révay Károly és Franyó Z. többet lefordítottak 
magyarra. A világháborúban a magyar hadsereg
ben harcolt. 1918-ban a magyarországi román 
kormányzótanács tagja, dec. azonban már tárca-
nélküli miniszter volt Romániában, ahol élénk 
politikai és kulturális tevékenységet fejtett ki és 
1919. közoktatásügyi miniszter lett. 1926-ban 
az Avarescu-kormánynak ő a belügyminisztere. 

Gógán (Gogan), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Gógánía, kisk. Zala vm., (1920) 1045 lak. 
Gógánváralja (Goganvarolea), Kis-Küküllő 

vm. (Tr. R.) 
*Gogarten, Friedrich, német protestáns teoló

gus, szül. Dortmundban 1887 jan. 13. Művei: 
Fichte als religiöser Denker (1914); Religion u. 
Volkstum(1915); Religion weither (1917); Die 
religiöse Entseheidung (1921). 

*Goge (Rhytidoceros undulatus Shaw., áiiat), 
1. Szarvascsörű madarak. (XVIII. köt.) 

*Gógó-félék (áuat), 1. Scoyidae. (XVI. köt.) 
Gogoly, Nikoláj Vasziljevics, orosz író, mű

veinek újabb magyar fordításai: A revizor (ford. 
Hevesi Sándor, 1921); Egy őrült emlékiratai 
(ford. Barta Sándor, 1922); Májusi éj (ford. Tró-
csányi Zoltán, 1923); Bulyba Tárász (ford. u. a., 
1924); Tanyai emlék (ford. Kiss Dezső, 1925). 

Gohl Ödön, numizmatikus, 1920. múzeumi 
osztályigazgató lett. 

Gojcsfalva (Goizesti), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

*Gojon (ojtsd: gozson), Edmond, francia író, szül. 
1886. Gyarmati tisztviselő, ki az algíri főkor-
mányzóságnál teljesít szolgálatot. Ezért müveit 
exotikum és buja, déli színpompa jellemzi. Leg
jelentősebb művei: Les Andres de l'urne; La 
grenade; Le jardin des dieux; Le petit Germinet. 
Több irodalmi díjat nyert. 

Golbor (Glóburau), Krassó-Szörény vm. (Tr.R.) 
Goldberger Izidor, rabbi, újabb müvei: Gha-

cham Gebi Budán (költ. 6 énekben, Budapest 
1920); Documents of the history of the jews in 
Hungary (u. o. 1922); Az ámórák névjegyzéke 
(u. o. 1923); Der Talmud Chacham (Frankfurt 

1924). Főmunkatársa a newyorki Oeár Jiszráel 
című enciklopédiának, a berlini Eskol című hé
ber és Eneyclopaedie des Judentums című német 
lexikonnak. 

Goldie, George Dashwood Taubman, sir, Ni
géria alapítója, megh. Londonban 1925 aug. 22. 

Goldis, László, román író ós politikus, a for
radalom kitörésekor a magyarországi román kor
mányzótanács tagja, 1918 dec. közoktatási és 
nemzetiségi miniszter volt a Vajda-Vojvoda-kor-
mányban. Mint az erdélyi román politika híve, 
Bratianu ellenzékéhez tartozott, azonbau az Ava-
rescu-kormányban 1926. elvállalta a közoktatás
ügyi tárcát. 

Goldmark Károly, zeneszerző, megh. Bécsben 
1915 jan. 2. 1914-ben adta ki Erinnerungen aus 
meinem Lében c. művét. V. ö. Ottó Keller, Kari 
G. (1901) 
•Goldscheid, Rudolf, osztrák szociológus, szül. 

Bécsben 1870 aug. 12. Megalapította 1909. a 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie egyesüle
tet. Munkái: Entwicklungstheorie (1908); Höher-
entwicklung u. Menschenökonomie (1911); Staats-
sozialismus und Staatskapitalismus (1917). 

*Goldschmidt, 1. Adolf, német művészettörté
netíró, szül. Hamburgban 1863. A berlini egye-
iem tanára. Művészettörténeti munkái közül em
lítendő ; Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der 
karolingischen und sachsischen Kaiser (1914—17, 
2 köt.) 

2. G., 2. Hugó, német zenepedagógus, megh. 
Wiesbadenban 1920 dec. 26. 

*3. G., Kürt Walter, német író, szül. Borosz
lóban 1877 júl. 2. írt filozófiai és irodalomtörté
neti tanulmányokat, költeményeket. Főművei: 
Zur Kritik der Moderné (2 köt. 1908—1912); 
Der Wert des Lebens, Optimismus und Pessimis-
mus in der modernen Pbilosophie (1909); Ausge-
wáhlte Schriften (1924). 

*4. G., Richárd, német zoológus, szül. Majna-
Frankfurtban 1878 ápr. 12. A Kaiser "Wilhelm 
Gesellschaft dahlemi biológiai kísérleti állomá
sának 1921. igazgatója lett. Művei: Mechanismus 
und Physiologie der Geschlechtsbestimmung 
(1920); Vererbungslehre (1923). 

*5. G., Viktor, mineralógus, szül. Mainzban 1853 
febr. 10. Heidelbergi egyetemi tanár. Főműve: 
Atlas der Kristallformen (9 köt. 1913—1922.). 

Goldzieher Vilmos, szemorvos, megh. Buda
pesten 1916 jún. 15. 

Goldziher, 1. Ignác, orientalista, megh. 1921 
nov. 13. A már felsorolt akadémiákon kívül tagja 
lett a londoni, müncheni, madridi és damasz
kuszi akadémiáknak, tiszteleti tagja az angol, 
francia, német, amerikai, hollandi, egyiptomi, 
bengáli, finn-ugor és svéd keleti társaságoknak. 
1913-ban az upsalai egyetemen tartott előadást, 
1917—18. a budapesti egyetem bölcsészeti kará
nak dékánja volt. 1920-ban a Collége de Francé 
Parisba hívta meg előadások tartására, de e meg
hívásnak betegsége miatt már nem tehetett ele
get. 1924 szept. 8. Székesfehérvár városa nagy 
ünnepély keretében leplezte le a szülőházára he
lyezett művészi emléktáblát. 1926-ban a párisi 
Ecole nationale des langues orientales vivantes 
külön kötetben adta ki munkáinak jegyzékét, 
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mely 580 darabot tartalmaz. A magyar nyelvitek
ről Heller Bernát közölt kivonatot. Újabb önálló 
munkái: The influence of partition on Islam 
(1912); Tradition als Dogma (Stockholm 1913); 
Katholische Tendenz u. Partikularismus im Islam 
(u. o. 1914);, Islam fordom och nu (u. o. 1915); 
Vámbéry Ármin emlékezete (Budapest 1915); 
Stellung der altén islamischen Orthodoxle zu den 
antikén Wissenschaften (Berlin 1916); Streit-
sehrift des Garali gegen die Batinijja Sekte 
(Leiden 1916); Die Richtungen der islamischen 
Koranauslegung (u. o. 1920); Le dogme et la loi 
de l'Islam (Paris 1920). Halála után megjelentek: 
A zsidóság lényege és fejlődése (Budapest 1922) ; 
Vorlesungen über den Islam (2. kiad. Becker 
porosz kultuszminiszter előszavával, Heidelberg 
1925); a Kultur der Gegenwartban megjelent 
két nagyobb tanulmányának új kiadása; készülő
ben : Gesammelte Schriften (több kötetben). 

2. G. Károly, matematikus, 1914. műegyetemi 
meghívott előadó lett, 1916—19. a kereskedelmi 
tanárképzőn a biztosítási matematika tanára volt. 
1926-ig 260 alkalmazott matematikai, gazdasági 
és biztosítási matematikai, biztosítástudományi, 
matematikai statisztikai, biztosítási statisztikai, 
közgazdaságtani és tanügyi dolgozata jelent meg 
hazai és külföldi folyóiratokban. Önállóan meg
jelent ; Nyugdíjbiztosítás (Budapest 1919). 

Golenyiscsev-Kutuzov, Arzén, gróf, orosz 
író, megh. Szentpétervárott 1913 febr. 10. 

Golgi, Gamillo, olasz orvostanár, megh. Paris
ban 1926 jan. 21. 
•Golicyn (Golitzin), Boris Borisovics, her

ceg, orosz fizikus, szül. Szentpétervárott 1862 
febr. 18., megh. Peterhofban 1916 máj. 4 Ten
gerészeti akadémián, majd a strassburgi egye
temen tanult és a moszkvai, majd a dorpati 
egyetem tanára volt. Előbb spektroszkópiával 
foglalkozott, de nevét a földrengésmegfigyelés 
módszerével és egy általa konstruált szeizmo
gráffal tette világhírűvé. Szeizmográfiai elő
adásait németre is lefordították (1914). Elnöke 
volt a nemzetközi szeizmológiai társulatnak és 
igazgatója a pótervári geofizikai obszervató
riumnak. 

Goll János, zenei író és pedagógus, megh. 
1911. Budapesten. Általános zenemű-szótár cimü 
munkájának 2. kiadása 1923. jelent meg. 
•Goll, Iván, német költő, szül. a Vogézekben 

1891. A politikához igazodó expresszionizmus 
képviselője. Pontosabb müvei: Eequiem (versek, 
1917); Der Torso; Der neue Orpheus (versek, 
1918); Die Unterwelt (költ., 1919); Die Unsterb-
lichen (dráma, 1920); Die Chapliniade (film, 
1920); Mathusalem (dráma, 1921); Der Stall des 
Augias (árama, 1924). Összegyűjtött versei: Der 
Biffelturm (1924). Essayi: Die drei guten Geister 
Prankreichs (1919); Germaine Berton, Die rote 
Jungfrau (1925). 
'Gollancz (ejtsd: goiienksz), 1. Hermán, sir, angol 

orientalista, szül. Galíciában 1852. A londoni egye
temen a szír nyelv rendes tanára és London egyik 
kerületének rabbija. Főbb munkái: Revised Bible 
(1881); Maimonides' Guide (1881); Labour in the 
Talmud (1891); Charmsfrom Syriac MSS. (1897); 
History of Sindban (1897); The Amida in aramaic 

B*o< Nagy LexBtona. XX fcáfc 

(1897); The valiant woman (1898); Ethical trea-
tises of Berachya (1902); Clavicula Salomonis 
(1903); Rabbi Akiba (1904); The mission of Israel 
and the Whitehall conference of 1655 (1908). 
*2. G-,Israel, sir, angol irodalomtörténész, szül. 

Londonban 1863 júl. 13. A londoni és cambridgei 
egyetemen tanult s a londoni egyetemen az angol 
nyelv és irodalomtörténet tanára és a British Aca-
demy titkára lett. Szerkesztője a Temple Classics, 
a King's Library, a Book of homage to Sha
kespeare sorozatoknak. Főbb müvei:Pearl(1891); 
Cynewulf's Christ (1892); Exeter book of anglo-
saxonpoetry(1895); Temple Shakespeare (1894— 
1896); The parliament of the three ages (1897); 
Hamlet in Ieeland (1898); The sources of Hamlet. 
With essay on the legend (1926). 

Golles (Goles), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Gollnov, porosz város* Pommerániában, (IMS) 

10,012 lak. 
Gologory, galíciai helység Brzezanytól E.-ra, 

a Zlota Lipa mellett; itt 1915 aug. 27. az osztrák
magyar sereg Bothmer parancsnoksága alatt 30 
km. szélességben áttörte az orosz hadvonalat. 

Golop, kisk. Zemplén vm., (1920) 827 lak. 
Goltz, 1. Colmar von der, báró, porosz tábornok 

és török pasa, megh. Bagdadban 1916 ápr. 19. A 
világháborúban 1914. Belgium főparancsnoka 
volt, azután Törökországba küldték; 1915. az 1. 
török hadsereg főparancsnoka volt s ő kerítette 
beKut-el-Amarábanazangol expedíciós csapatot. 

*2. G., Joachim, báró, német költő, szül. Wes-
terburgban 1892 márc. 19. Nevét először Deut
sche Sonette (1916) költeménykötetével tette 
ismertté. 1921-ben nagy sikert ért el a Nagy 
Frigyes életéből vett Vater und Sohn drámájával. 
*3. G., Büdiger, gróf, porosz tábornok, szül. 

Züllichauban Í865 dec. 8. A világháború alatt 
hadosztályparancsnok, 1918-ban a Finnországba 
küldött német csapat parancsnoka volt és Man-
nerheim finn tábornokkal megtisztította az orszá
got a bolsevikoktól; 1919 febr.-ban a kelet-ten
geri német haderők parancsnoka lett s 1919 máj. 
22. elfoglalta Rigát, de az entente követelésére 
visszahívták. Irodalmi műve: Meine Sendung in 
Finnland und im Baltikum (1920). 

Goluchowski, Agenor, gróf, volt osztrák
magyar külügyminiszter, megh. Lembergben 
1921 március 28. 

*Gólya-alakúak (OiconiiformesMM), a mada
rak egyik rendje. Ebbe a rendbe az újabb madár-
rendszerezök régen a rendszerben nagyon távol
álló madárcsoportokat egyesítenek, melyeknek 
közös jellemvonásuk, hogy szájpadcsontjuk min
dig teljesen kifejlődött, hogy koponyájukon az 
alapszárny csont (basipterygoideum) nyu jtványai 
mindig hiányzanak, továbbá, hogy mellcsontjuk 
és légcsövük (trachea) között mindig csak egy 
pár izom van. Az egész földön elterjedt fajaikat 
két alrendbe szokás osztani: 

1. alrend: Evezölábúak (Steganopodes, régibb 
néven: Pelecaniformes). Öt családjuk és körül
belül 70 fajuk ismeretes. E családok: Trópusi 
madárfélék (Phaetontídae.l. Phaeton, XV. kot.); 
Szúla-félék (Sulidae, 1. Szúla, XVII. köt.); Káró
katona-félék (Phalacrocoracidae, 1. Kárókatona, 
XI. köt.); Fregattamadár-félék (Fregatidae, i. 
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Fregattamadár, VIII. köt.); Pelikán-félék (Pele-
canidae, 1. Gödény-félék, VIII. köt.). 

2. alrend : Gémek (Ardeae). Ide tartoznak a 
mintegy 100 fajt számláló Gém-félék (Ardeidae) 
és a régebben a Gázlókhoz sorolt Gógó-félék 
(Scopidae, 1. XVI. köt.) családja. 

3. alrend: Igazi gólyák (Ciconiae). Két csa
ládjuk ismeretes, jelesen az Igazi gólya-félék 
(Giconiidae) és az Íbisz-félék (Ibidae) családja; 
az előbbi 18, az utóbbi 32 fajjal. L. Gólya (VIII. 
köt.) és íbiszfélék (X. köt.). 

4. alrend: Flamingók (Phoenicopteri). L. Fla
mingó (VII. köt.). 

Gomba, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
U920) 2851 lak. 

Gombás (Gombás), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gombás (Gombás), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gombaszögi Frida, színművésznő, a Magyar 

Színháztól a Vigszinházhoz szerződött, ahol nagy 
sikereket aratott. A modern magyar színjátszás 
egyik legjelentősebb képviselője. Leghíresebb 
szerepei a Warrennó mesterségében, a Lyon Leá-
ban, Farkasban, Románcban, Glóriában, Nagy 
Katalinban, Három nővérben, John Gábriel Bork-
manban, Ezüst lakadalomban voltak. Második 
férje Miklós Andor, az Est-konszern elnöke. — 
Nővére, Margit, szül. 1881., megh. 1925. mint 
operettszinésznő (Szulamit, Gésák). Húgai, Ella 
és Irén, mint kómikák a Magyar-Színház tagjai. 

Gombocz, 1. Endre, botanikus, 1917. a buda
pesti egyetemen magántanár lett. 1922-ben a 
polgári iskolai tanárképző tanárává nevezték ki. 
1919—25. szerkesztette a Botanikai Közleménye
ket, 1925-től, mint a Természettudományi Tár
sulat főtitkára, a Természettudományi Közlönyt. 
Újabb müvei: A magyar botanikai terminológia 
és nomenklatúra fejlődése 1913, a Magyar Tud. 
Akadémia kiad., a Vigyázó-díjjal kitüntetett mű); 
A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék 
története (1914); Linné unddie ungarische Botanik 
(1921); Rendszeres növénytan (Pécs 1925, 2 köt. 
1925—26). 

2. G. Zoltán, egyetemi tanár (VIII. köt.), előbb 
a kolozsvári egyetemen, majd a budapestin lett 
az uralaltáji, illetőleg a magyar nyelvtudomány 
rendes tanára. Honfoglalás előtti jövevénysza
vaink e. tanulmányával elnyerte a Marczibányi 
mellékjutalmat. 1922-ben a Magy. Tud. Akadé
mia rendes tagja lett. Nevezetesebb újabb mun
kái: Nyelvtörténeti módszertan (a Magyar Nyelv
tudomány kézikönyvéből); A magyar történeti 
nyelvtan vázlata (a Danubia Tudományos Gyűj
teményében öt kötetben ; 1926. megjelent a H., 
a jelentéstant tárgyaló kötet); a Melich János
sal együtt írt Etimológiai Szótárnak is jelentek 
meg újabb füzetei (1926). 

Gombos (Boqojevo), Bács-Bodrog vm. (Tr. 
SzHSz.) .^ 

Gombos Ferenc Albin, történetíró, gyakorló 
főgimnáziumi tanár. 1925. a Magyar Tud. Aka
démia lev. taggá választotta; a magyar közép
korra vonatkozó külföldi krónikák anyagának 
kritikai kérdését, illetőleg feldolgozását készíti 
elő. Újabb munkája: Szent László piros rózsája 
(1923). 

Gombosszeg, kisk, Zala vm., (1920) 178 lak. 

Gombosszentgyörgy (Gombosovce-Sváty Jicr), 
Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gombostelke (Gámbuf), Alsó-Fehér vmegye. 
(Tr. E.) 

Gomel, orosz kormányzóság, ter. (1925) 27,118 
km2, (1920) 1.374,435 lak. Fővárosa: (?., (1928) 
76,000 lak. 

Gomes Leal, Antonio Duarte, portugál költő, 
megh. Lissabonban, 1921 jan. 30. 

*Gomez, Jósé Miguel, kubai államférfiú, szül. 
Sancti Spiritusban 1858 júl. 6., megh. New York
ban 1921 jún. 13. Tábornok volt a kubai szabad
ságharcban, 1909—1913-ig a köztársaság elnöke 
volt. 

*Gomme (ejtsd: gomm), George Laurence, sir, 
angol archeológus és folklorista, szül. Londonban 
1853 dec. 17., megh. Long Crendonban 1916 febr. 
25. Szerkesztette az Antiquary, az Archaeologi-
cal Review ós a Folklóré Journal című folyóira
tokat. Müvei közül fontosabbak: Prímitive folk-
moots (1880); Folklóré relics of early village life 
(1883); The village community (1889); Folklóré 
as a historical science (1908). Nejének, Alice B. 
Mercknek műve: Traditional games of Great-
Britain. 

*Gommecourt, falu Pas-de-Calais francia dé-
partementban Albert és Arras közt, a világháború
ban 1916—17. az angol-francia támadások északi 
sarkpontja volt. 

*Gompers, Sámuel, amerikai munkásvezér, 
szül. Londonban 1850 jan. 27., megh. San-Anto-
nioban (Texas) 1924 dec. 24. Gyermekkorában 
cipészinas, azután New Yorkban szivargyári 
munkás volt. Gyorsan vezető tagja lett az inter
nacionális munkásegyesületnek. 1882-ben elnöke 
lett az Amerikai Munkásszövetségnek s 1894-től 
kiadója az American Federationistnek, melyet 
1907. betiltottak, de ő mégis megjelentette, amiért 
egy évi börtönre Ítélték. A világháborúban nagy 
része volt a szakszervezetek állásfoglalásában, 
mely lehetővé tette az Egyesült-Államok beavat
kozását. 1917-ben tagja lett a nemzetvédelmi 
tanácsnak. 1918—19-ig a békekonferencián az 
amerikai munkásszövetséget ő képviselte s elnöke 
lett a munkástörvényhozás nemzetközi bizottsá
gának. Ellenzője volt a mnnkásság szocialista 
politikai mozgalmának. 

*Gomperz, Heinrich, osztrák filozófus, szül. 
Bécsben 1873 jan. 18. Bécsi egyetemi tanár. Főbb 
művei: Tertullianea (1895); Grundlegung der 
neusokratisehen Philosophie (1897); Kritik des 
Hedonismus (1898); Weltanschauungslehre (I. k. 
1905,2.köt. 1908); SophistikundRhetorik(1912); 
Die indische Theosophie (1925); Das Problem der 
Wil ensfreiheit (1907). 

•Gomulicki, Viktor, lengyel költő, szül. Ostro-
lenkában 1851., megh. Varsóban 1919 febr. 15. 
Élén állott a lengyel Parnasszisták társaságának, 
amelynek , célja volt a legtökéletesebb nyelvi 
finomság. írt költeményeket, elbeszéléseket; köl-
teménygyüjteményei több alkalommal, így 1900. 
és 1906. jelentek meg. Kevésbbé sikerültek tör
ténelmi regényei. 

Goncága (Gánfaga), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Goncourt, Edmond és Jules, francia regény

írók műveinek újabb magyar fordításai: Lacer-
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íeux Germinie (ford. Fehér Sándor, 1918); A nő 
a XVIII. században (ford. Wildner Ödön és Fábry 
Bezső, 1922); Mme Gervaisis (ford. Györy Károly, 
1923). 

Gonda, 1. Béla, mérnök, nyűg. miniszteri 
tanácsos (1. VIII. köt.). 1913-ban nyugalomba 
vonult s ettől az időponttól kezdve egész tevékeny
ségét a Magyar Adria Egyesületnek szentelte. 
Az Adria-tenger tudományos kutatására, mellyel 
a magyar oceanográfiai tudománynak alapját 
vetette meg, két expedíciót szervezett meg 
1913. és 1914.saz előkészületbenvoltharmadikat 
•a világháború akasztotta meg. 1918-ban meg
alapította a kálvinista irodalom fejlesztését célzó 
Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai részvény
társaságot. 1925-ben Türr István tábornok szüle
tésének 100 éves fordulója alkalmából megírta 
•a tábornok életrajzát Türr tábornok c. Egyéb 
ujabb müvei: A tengeralattjáró hajók (1915); 
A hadiflottáról (1915). 
*2. 0. Béla, ifj., oki. mérnök, író, szül. Buda

pesten 1879 febr. 20. Műegyetemi tanulmányai
nak végeztével állami mérnök lett és több vár
megyében szolgált s már akkor írt helyi lapokba. 
Szolnokon a festőművésztelep igazgatója is volt. 
Budapestre visszakerülve, ahol magyar állam-
vasúti főfelügyelő lett, számos művészeti, szociál
politikai, gazdasági és művelődéstörténeti cikket 
irt különböző lapokba és folyóiratokba; több mint 
száz művelődéstörténeti előadást tartott az Urá
niában. Önállóan megjelent művei: 1. Vilmos 
császár (1915); A női divat művészete (1916); 
A fiatal leány otthon (1917); Fiúk könyve (1917) ; 
Jó modor, jó társaság (1918); A régi világ 
szellemes asszonyai (1923); A teritett asztal 
művészete (1926). 
'Gondán Felicián, ciszterci-rendi tanár, iroda

lomtörténetire, szül. Lepsényben 1883 nov. 26. A 
bölcsészetet Budapesten végezte, 1907. a rend 
pécsi, 1921. bajai gimnáziumának tanára lett. 
Kisebb cikkein és elbeszélésein kívül főbb önálló 
müvei: Rendszeres összefoglaló nemzeti iroda
lomtörténet (1910,6. kiad. 1926); Kisfaludy Sán
dor regéi (1911); A középkori magyar Pálos-rend 
nyelvemlékei (1916). 

Gondos Miksa, gyorsíró, megh. Budapesten 
1920 jan. 23. 
*Gonzalez, Joaquin, argentínai államférfiú, szül. 

Chilecitóban 1863., megh. Buenos-Airesben 1923 
dec. 20. Belügyminiszter, majd 1904—1906-ig 
közoktatásügyi miniszter volt; ezalatt megalapí
totta a la-platai egyetemet, amelynek első rektora 
lett. írt alkotmányjogi munkákat, továbbá: Poli-
tica universitaria (1916). 
•Gooch (ejtsd: gúcs), George Feabody, angol tör

ténetíró, szül. Londonban 1873 okt. 21. Berlinben 
és Parisban tanult; az alsóház tagja volt 1906— 
1910-ig; szerkesztette a Contemporary Reviewt. 
Főbb művei: English democratie ideas in the 17-th 
century (1913); History and historians in the 19-th 
century (1913); Political thought in England from 
Bacon to Halifax (1914); Germany and the f rench 
revolution (1920); History of modern Europe 
1878—1919 (1923); Germany (1925). Társszer
kesztője a Cambridge history of british foreign 
policy-nak (1923). 

*Goode (ejtsd: gúd), William, sir, angol publi
cista, szül. Új-Poundlandban 1864. Előbb New 
Yorkban, majd Londonban volt újságíró. A világ
háború alatt a közélelmezési minisztériumba 
osztották be, majd a békedelegáció tagja lett, 
1920. pedig a jóvátételi bizottság ausztriai kép
viselőjévé nevezték ki. Többször megfordult 
Magyarországon is és számos alkalommal tanú
jelét adta a magyarság iránt való szimpátiájá
nak, mint előkelő angol folyóiratok és lapok 
munkatársa. 

*Goodnow (ejtsd: gúdnan),Frank Johnson, ame
rikai közjogász, szül. Brooklynban 1859 jan. 13. 
A Columbia-egyetem tanára. 1913—14-ben a kínai 
kormány tanácsadója volt. Főbb munkái: Com-
parative administrative law (1893); Municipal 
home-rule (1895); Municipal problems (1897); 
Politics and administration (1900); City govern-
ment in the United States (1904); Principles of 
the administrative law of the U.-States (1905); 
Municipal government (1910); Social reform and 
the constitution (1911); Principles of constitutio-
nel government (1916). 

*Goodspeed (ejtsd: gúdszpid), Edgár Johnson, 
amerikai klasszikus filológus és egyháztörténész, 
szhl. Quincyben 1871 okt. 23. A chicagói egyetem 
tanára. Művei: Greek papyri from Cairo Museum 
(1902); Homeric vocabularies (1909); Tebtunis 
papyri (1907); The Preer Gospels (1914); The 
Biaby Gospels (1915); Index patristicus (1907); 
Index apologeticus (1912); Die áltesten Apolo-
geten (1915). 

Goole, kikötőváros Angolországban, Yorkshire-
ben, (i92i) 19,118 lak. 

Goos, Kari, dán államférfiú és jogtudós, megh. 
Kopenhágában 1917 dec. 20. 

Gooss, Roderich Kari, történetíró, 1920 óta 
Berlinben a német birodalom külügyminiszté
riumában, mint a volt monarchia országaira vo
natkozó ügyek referense, magasabb állást tölt 
be. Feltűnést keltő müve: Das Wiener Kabi
neti und die Eutstehung des Weltkrieges (1919, 
2 kiad.). 

Gopcsa László, író, mint helyettes állam
titkár vonult 1923. nyugalomba. Számos gyors-
írási cikke közül legjelentősebb: Arany és 
Petőfi gyorsírása (Budapesti Szemle, 1925). 
Újabb munkái: Gyorsírási ünnepi beszédek (Sze
ged 1914); A magyar gyorsírás története (2. bőv. 
kiad., u. o. 1918); Magyar gyorsírási rendszerek 
(u. o. 1919); Az írás rövid története (u. o. 1921); 
A magyar gyorsírás irodalma 1801—1920 
(Budapest 1921); A gyorsírás történetének, elmé
letének és módszertanának tankönyve (Wagner 
Józsefiel^együtt, Budapest 1922); Gárdonyi Géza 
élete és legelső írásai (1923); Emlékezések (1925). 

Gór, kisk. Vas vm., (1920) 584 lak. 
*Gora-Kalwarja, város Lengyelországban, a 

Visztula mellett, kb. 8200 lak. A világháborúban 
az oroszok erős hídfője volt, 1915 júl. 22. a szö
vetséges csapatok elfoglalták. 

Gorakhpur.l.kerület Brit-Indiában, ter. 24,700 
km», (1921) 6.720,715 lak. — 2. G., a kerület fő
városa, (i92i) 57,985 lak. 

Gorbolyfalva (Josani-Gurbesti), Bihar vm. 
(Tr. R.) 



Gorbómezo 

Gorbómező (Husmezeu), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. K.) 

Gorbósalamon (Solomon), Szolnok-Doboka 
vm. (Tr. E.) 

*Gorczynski, Boleszláv, lengyel író, szül. Brarn-
kiban 1880. írt hatásos drámákat és vígjátékokat. 
Júliusi éjszaka színműve és Bagicuro vígjátéka 
pályadíjat nyert. 

Gordisa, kisk. Baranya vm., (1920) 508 lak. 
•Gordon, Sámuel, angol elbeszélő, szül. Búk

ban (Poroszország) 1871 szept., megh. Londonban 
1927 jan. 12. Fiatal korában Angliába került és 
a cambridgei egyetemen tanult klasszikus filoló
giát, főleg azonban orosz-zsidó dolgokkal foglal
kozott. Jelentékenyebb regény- és elbeszélő-köte
tei : Handfal of exoties (1897); Years of transition 
(1897); A tale of two rings (1898); Lesser desti-
nies(1899); Sons of tlie covenant (1900); The 
queens quandary (1903); Unto each man his own 
(1904); The ferry of fate (1906); New Galatea 
(1908). 

*Gore (ejtsd: gór), Charles, angol teológus, szül. 
1853. Anglikán pap és 1911—1919-ig oxfordi püs
pök volt. Főbb munkái: The ereed of the Christian 
(1895); The new theology and the old religion 
(1908); The question of divoree (1911); The re
ligion of the Church (1916); Bpistles of St. John 
(1920). 

Goremykin, Iván, orosz államférfi, 1914—16-ig 
orosz miniszterelnök volt, bukása állítólag azért 
történt, mert pártolta a különbekét, holott Miklós 
oár és katonai környezete folytatni akarta a há
borút. 1917 dec. 29. a Kaukázusban levő falusi 
házában meggyilkolták. 

Gori, város Georgiában, azelőtt Tiflisz orosz 
kormányzóságban, 10,000 lak. 

Gorica, kisk. Baranya vm., (1920) 199 lak. 
Gorinchem (Gorkum), város Németalföldön, 

(1926) 13,938 lak. 
Gorjiu, kerület Romániában, ter. 4579 km2, 

(1918) 200,371 lak. 
Gorka Sándor (1. VIII. köt.), biológus, 1913. 

a budapesti egyetem a felsőbbrendű gerinctelen 
állatok anatómiája és élettana c. tárgykörből 
magántanárrá habilitálta. 1914—20-ig a buda
pesti egyetemen a zoológia, 1921—23-ig a pécsi 
egyetemen a biológia helyettes tanára volt. 1923 
szept. óta a pécsi egyetem orvostudományi karán 
a biológia nyilvános rendes tanára. A Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat 1914. első titká
rává, 1920. pedig a Társulat felvirágoztatása 
terén szerzett érdemei elismeréséül állandó titká
rának választotta; utóbbi állásáról azonban 1925. 
a pécsi egyetemre való távozása miatt lemondott. 
1914-ben a X. nemzetközi zoológiai kongresszus 
és 1918. a Felső Oktatásügyi Egyesület főtitkárá
nak választotta. Az 1926. egybehívott természet-, 
orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudományi 
országos kongresszusnak szintén főtitkára volt 
és ezen tisztében szerkesztette a Kongresszus 
Munkálatait (Budapest 1926). A Természet
tudományi Közlönyt húsz éven át (1906—1925) 
ós a Felső Közoktatásügyi Egyesület Közlemé
nyeit nyolc évig (1918—25) szerkesztette. E Lexi
konnak állattani cikkeit (a gazdasági rovar
taniak és néhány madártani cikk kivételével) 

Gorton 

mind ő írta. Biológiai tárgyú nagyszámú közle
ményei a hazai és külföldi folyóiratokban jelen
tek meg. Nagyobb művei: Experimentelle u. 
morph. Beitráge z. Physiologie d. Malpighi'sehen 
Gefasse der Káfer (Zool. Jahrb., Abt. f. alig. 
Zoologie, 43, Jena 1914); Az ember származása, 
és helye a természetben (3. kiadás, Budapest 
1916, Müv. Könyvtára); A hazai édesvízi kagy
lók kopolty újának és szájvitorlájának szerepe a 
táplálkozásban (Budapest 1916, melyet a Ter
mészettud. Társulat 1918. a Margó-díj odaítélésé
vel tüntetett ki); A rovarok szerepe a betegségek 
előidézésében és terjesztésében (Gó'ldi-vel közö
sen ; Budapest 1925). 

Gorkij, Maxim, orosz író, 1914. visszatért ha
zájába, a bolsevik forradalom után vezetőszerepet 
vállalt a tudományok és művészetek népbiztos
ságában, megalapította 1919. a tudósok és írók 
menedékházát Szentpétervárott (Leningrád) s át
vette a különböző népek mestermüveinek orosz 
fordítását tartalmazó vállalat szerkesztését. 1920. 
ismét elhagyta Oroszországot és Sorrentóban 
telepedett le. Önéletrajza: Gyermekség (1913); 
Idegenek között (1917); Főiskoláim (1925). Müvei
nek újabb magyar fordításai: Az anya (ford. Bárd 
Imre, 1913); Egy élet regénye. Gyermekkorom 
(ford. Lendvai István, 1919) ; Gyermekéveim 
(1920); Forradalom és kultúra (ford. Szabó Endre, 
1920); Oleszova Varenyka (ford. Vértes Elemér, 
1922); A gyónás (ford. Gyagyovszky Emil, 1922); 
A besúgó (ford. Róna István, 1924). 

Gorlice, Ny .-galíciai város; a világháborúban 
nevezetessé vált azáltal, hogy itt hajtották végre 
1915 máj. 2. a szövetséges osztrák-magyar és 
német seregtestek az orosz arcvonal ellen intézett 
ama támadásukat, amelynek következményeként 
azösszeskeletihadszintéri orosz haderőket végül 
is (1915 őszére) a Riga és a román határ között 
képzett vonalig verték vissza. Az osztrák-magyar 
4. hadsereg XIV. hadteste Tarnovnál május 4. 
törte át az ellenséges csatavonalat. 

*Gorodeczkij, Szergej, orosz költő és kritikus, 
szül. 1884. Legnagyobb sikereit első verskötetei
vel arat ta: A rozs (1907); Villám (1908); A vad 
akarat (1909); Sarló stb. 

*Gorohov, mezőváros Ukrajnában, Lucktól 
DNy.-ra, 2000 lak.; a világháborúban nagy harc 
színhelye volt, amikor 1916 jún. 4. Bruszilov 
offenzivájakor az osztrák-magyar csapatok meg
tartották ; jún. 16. innen indult ki a német ellen
támadás. 

Gorond (Gorond), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gorony (Gruin), Krassó-Szöróny vármegye. 

(Tr. R.) 
*Gorringe (ejtsd: gorrindzs), George Frederik? 

brit tábornok, szül. Southwiekben (Sussex) 1868 
febr. 10. Egyiptomban és Indiában szolgált, majd 
részt vett a búr háborúban. 1912-ben dandár
parancsnok lett Indiában, 1916 ápr.-ban Kut el 
Amarához küldték, de a törökök visszaszorítot
ták. 1917-ben felmentették és Maude tábornokot 
nevezték ki helyébe. 

Gorst, John Eldon, angol államférfi, megh. 
Londonban 1916 ápr. 4. 

Gorton, város Angolországban; Manchesterhez, 
csatolták. 
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Gortvakisialud (Gortotrianska Vieska), Gö-

mör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gorzó (Gruzovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Goschen, William Eclivard, sir, angol diplo

mata, rnegh. Londonban 192-4 máj. 20. 
Gósd (Govosdia), Arad vm. (Tr. E.) 
Gósfalva (Kosolná), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Goslar, porosz város Hildesheim kerületben, 

<1925) 20,500 lak. 
*Gossen, Theodor, német szobrász, szül. Augs-

imrgban 1873. 1905-ben a boroszlói akadémia 
tanára lett. Legismertebb munkái: Perseus; Max 
Eeger; Heine. Jelentősek plakettjei is : Brinne-
rungsmedaille; Hoohzeitsmedaille stb. 

Gosztola, kisk. Zala vm., (1920) 193 lak. 
Góth, 1. Móric, festő, 1914. Hollandiába köl

tözött. 1918-ban és 1926. gyűjteményes kiállitás-
fcan mutatta be újabb képeit Budapesten. 

2. G. Sándor, szinész, Pásztor Árpáddal együtt 
Irt drámáját, a Vengerkákat 1917. mutatta be 
a Vígszinház. Főbb újabb szerepei: Szomory 
Dezső Glóriájában, Galsworthy Uri emberekjében, 
Harsányi Noszty-ílújában Btb. 

Gotha (Szász-Koburg G-), volt német herceg
ség, 1918—21-ig szabadállam, 1921-tól Türingia 
része, ter. 1415 km2, (1919) 185,082 lak. 
*Gotha, város Türingiában, (1920) 45,780 lak. 
Gothátya (Gothatea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Gothein, 1. Eberhard,német történetíró, megh. 

Danlemban 1923 nov. 11. Újabb müve: Verfas-
sungs- und Wirtschaf tsgeschiohte der Stadt Köln 
(1916). Tanulmányai összegyűjtve 1924. jelen
tek meg. 
*2. G., Georg, német politikus, szül. Neumarkt-

ban 1857 aug. 15. Bányatanácsos volt, 1893. 
porosz országgyűlési, 1901. demokrata program
mal birodalmi gyűlési képviselőnek választották, 
1919. pénzügyi államtitkár lett. írt bányászati és 
közgazdasági értekezéseket, továbbá: Warurn ver-
loren wir den Krieg ? (1920). 
*3. G., Marié Luise, német Írónő, G. 1. neje, 

szül. Mohrungenban 1863 szept. 12. Lefordította 
németre Tagorét s a következő tudományos 
munkákat írta: William Worthsworth, sein 
Lében, seine Werke und Zeitgenossen (2 köt., 
1893); John Keats, Lében und Werke (2 köt., 
1897); Geschichte der Gartenkunst (2 köt., 1914). 

Gothenburg és Bohus, 1. Göteborg és Bohus-
lan. (XX. köt.) 
*Goto, Simpei, gróf, japán államférfiú, szül. 

Ivate-Kenben 1856. Orvosi tanulmányokat foly
tatott Németországban, de később Msndzsuria 
vasúti hálózatát rendezte. 1908-ban közlekedési, 
1916. belügyi, 1918. külügyminiszter volt. A föld
rengés után 1923-ban újból belügyminiszter ós 
az újjáépítés vezetője lett. 

Gottesberg, porosz város, Sziléziában, (1919) 
10,056 lak. 

Gotti, Girolamo Maria, bíbornok, megh. 
Rómában 1916 márc. 19. 

Gottl Ágost, kúriai tanácselnök, megh. Buda
pesten 1914 ápr. 15. 

Gottland (Götaland), svéd sziget a Keleti
tengerben, 2981 km2, a mellékszigetekkel G. v. 
Wisby lan, 8160 km2, (1920) 55,982 lak. 1915 júl. 2. 
nagy német-orosz tengeri csata folyt le közelében. 

•Gottl-Ottilienfeld, Friedrich,von,német nem-
zetgazdász, szül. Bécsben 1868 nov. 18. Műegye
temi tanár lett 1902. Brünnben, 1908. a müncheni 
műegyetemre, 1919. a hamburgi, majd a berlini 
egyetemre ment tanárnak. Főbb művei: Wirt-
schaft und Technik (1914); Die wirtschaftliche 
Dimension (1923); Fordismus (1924); Wirtschaft 
als Lében (1925). 

Gouda (Ter Gouwe), város Németalföldön, 
Dél-Holland tartományban, (1924) 27,229 lak. 
*Gough(ejtsd-.gott),Hubert, de la Paez, sir, angol 

tábornok, szül. 1870 aug. 12. Résztvett a búr 
háborúban, a világháborúban 1915. lovasdandár-, 
majd hadosztályparancsnok volt, 1916. a Somme-
vonalon hadseregparancsnok, 1917. az 5. angol 
hadsereg főparancsnoka lett, ezt 1918. a német 
támadás visszavetette Amiensra. 

*Gouraud (ejtsd: gnró), Henri Joseph Etienne, 
francia tábornok, szül. Parisban 1867 nov. 17. 
Afrikában működött s 1912. lett tábornok. A világ
háborúban 1915. a gyarmati hadsereget vezette 
a Dardanelláknál, Gallipolinál elvesztette félkar
ját, felgyógyulása után 1915. a 4. francia had
sereg parancsnoka, 1916 dec.-ben marokkói fő
kormányzó lett, de 1917 ápr.-ban ismét a francia 
hadszintérre ment s a 4. francia hadsereg parancs
noka lett. Védelmezte Reimst s a németek vissza
vonulása után megszállta Strassburgot. 1919-ben 
főbiztos volt Szíriában, 1924. Paris katonai kor
mányzójává nevezték ki. 

Gourmont, Remy de, francia író, megh. Paris
ban 1915 szept. 27. Magyarul újabban megjelent 
művei: Egy ártatlan szív (ford. Török Bálint, 
1920); Tanulmányok (ford. Kőszegi László, 1920); 
A királyné kezei (ford. Balogh Vüma, 1921). 

*Goursat (ejtsd: gnrszá), Eduárd Jean Baptiste, 
francia matematikus, szül. Lanzacban (Lot.) 1858 
máj. 21. 1919-ben az Académie des sciences tagja 
lett. Számos kiváló értekezést írt az infinitezi
mális számítás köréből. 

*Gouy (ejtsd: gni), GeorgesLouis, francia fizikus, 
szül. Vals-les-Bainsben 1854. A fehér fény egy 
új teóriáját állította föl és értékes kutatásokat 
végzett az elektrokapillaritás terén. 1913. az 
Académie des sciences tagja lett. 

Govasdia (Govásdia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Govoni, Corrado, olasz író, szül. 1884. Főleg 

versköteteivel vált ismertté, amelyeket kezdet
ben futurista hang, később naiv és boldog ter
mészetesség jellemeznek. Legjelentősebbek közü
lök : Fuochi d'artifizio (Tűzijáték); Poesie scelte 
(Válogatott költemények). Körülbelül 40 eddig 
megjelent könyve között számos regény is van. 

*Gow (ejtsd: gaa), Andrew Garrick, angol festő, 
szül. Londonban 1848 jún. 15., megh. u. 0.1920 
febr. 1. A Royal Academy őre volt. Főbb törté
nelmi tárgyú festményei: Leyden felszabadítása 
(1876); VI. Bdward végső napjai (1880); Cronrwell 
Dunbarban (1886); Stuart Mária búcsúja Skót
országtól (1892); Viktória királynő gyémántjubi
leuma (1897). 

Gowers, William Richárd, angol orvos, megh. 
Londonban 1915 nov. 8. 

Goya, város Argentínában, (wu) 12,235 lak. 
*Goyau (ejtsd: goájó), Georges, francia történet

író, szül. Orléansban 1869 máj. 31. Arómaifran-
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cia főiskola tanára volt, majd a Figaro és a 
Revue des deux mondes főmunkatársa. Köz
társasági meggyőződése mellett a katolikus 
irány követője. A francia akadémia tagja. Szá
mos munkája közül fontosabbak: Chronologie 
de l'empire romáin (1891); Lexique des anti-
quités romaines (1894); Le papé, les catholi-
ques et la question sociale (1895); Autour du 
eatholicisme soeial (1897—1913); Le Vatican, 
les papes et la civilisation (1894); L'Allemagne 
réligieuse: Le protestantisme (1897), Le eatholi
cisme (4 köt., 1905—8); Bismarck et l'Eglise 
(4 köt., 1911—13); L'école d'aujourd'hui (2 köt., 
1899—906); La franc-maconnerie en Francé 
(1899); L'idee de patrie et rhumanitarisme (1902); 
Léon XIII. (1903); Ketteler (1907); L'Église de 
Francé durant la guerre (1917); Card. Mercier 
(1918); L'Église libre dans l'Burope libre (1920); 
L'histoire réligieuse (1922); Portraits catholiques 
(1921); Pensée réligieuse de J. de Maistre (1921); 
Papauté et chrétienté sous Bénoit XV. (1922); 
Card. Lavigérie (1925); Frédérie d'Ozanam (1926). 
Neje, iMcie Félix Faure, a volt köztársasági 
elnök leánya, iró és költő, szül. Amboiseban 1866 
máj. 4., megh. Parisban 1913 jún. 22. Művei: 
Newman (1900); Les femmes dans l'oeuvre de 
Dante (1902); La vie et les morts des f ées (1910); 
Chansons simplettes pour les petits enfants(1907); 
La vie nuancée (1905); Ámes pai'ennes, ámes 
chrétiennes (1906). 

Goyaz, 1. braziliai állam, ter. 747,090 km*, 
(1920) 528,879 lak. — 2. G., az állam fővárosa, 
25,000 lak. 

*Gozzano, Guido, olasz költő, szül. 1883., megh. 
1916-ban. Legjelentősebb verskötetei: I colloqui; 
L'altare del passato (A múlt oltára); L'ultima 
traccia (Az utolsó nyom). Indiai utazását Verso 
la cuna del mondó (A világ bölcsője felé) c. prózai 
művében örökítette meg. 

Göbölfalva (Bugl'ovce), Szepes vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Göc (Ghiolf), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Göcs (Gaesti), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 

*G6czy Lajos, nőorvos, szül. Désen 1886 dec. 6. 
Tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten vé
gezte. Előbb a budapesti II. sz. női klinikán ós a 
Szt. Rókus-kórház nőosztályán milködött, majd a 
Zita-kórház szülő- és nőosztályának alorvosa és 
a menekült Erzsébet-egyetem első tanársegéde, 
1922. adjunktusa lett. 1923-ban Pécsett magán
tanárrá habilitálták a szülészeti műtéttan című 
tárgykörből. Munkái: A női húgycső záróizmá
nak pótlása Goébél-Stückel műtéttel; Szülések 
alkalmával keletkező légembóliákról; Méhelö-
esések gyógyítása egyesített Neugebauer-Lefort-
Mackenrodt-műtétiel; Sclerosis multiplex poly-
insularis szövődése terhességgel; Fogóműtétek
ről ; Az_ Erzsébet Tud. Egyetem szülő és nő
beteg-klinikáján használatos gyógyító eljárások
ról; Császármetszésekről; Egyszerű strumában 
szenvedett lialott egyénen végzett császármetszés. 

•Gödé Lajos, ref. lelkész, szül. Madocsán (Tolna 
vm.) 1882 okt. 17. A teológiát Budapesten vé
gezte. 1910-ben szekszárdi lelkésszé választották, 
hol vezetője lett az egyházmegyei belmissziói 
munkának s a tolnai egyházmegye irányításában 

előbb mint aljegyző, majd mint főjegyző vett 
részt. A világháborúban tábori lelkészként szol
gált s harctéri naplója Volhyniában címen jelent 
meg. 1924-ben budapesti Kálvin-téri lelkésszé 
választották. Megjelent egy kötet beszéde, ame
lyet eredetiség, közvetlenség és a szerető meleg 
szív ékesszólása jellemeznek. 

Gödemesterháza (Stánceni), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

Gödényháza (Gödényhaza), Ugocsa vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Göding, város Morvaországban, (1921) 13,19S 
lak. Most Cseh-Szlovákiához tartozik. 

Gödöllő, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 10,262 lak. 1913 járásbíróságot állítottak 
fel. A jászóvári premontreiek új reálgimnáziuma 
számára 1925. díszes új épület és internátus épült. 
1926. egyetemes sportpálya készült. A főváros
sal való összeköttetésnek kiváló előmozdítója lett 
az 1912. egész G.-ig kiépült villamos helyiérdekű 
vasút. 

•Gödöllői Művésztelep, Kőrös fői-Kriesch Ala
dár, Nagy Sándor és felesége Gödöllőre költözté-
vel (1901) alakult ki minden hivatalos formaság 
nélkül. Az általuk alapított és fentartott szőnyeg
szövő-műhelyben fiatal iparművészek kaptak 
munkát, akikhez utóbb az ifjabb művésznemze
dék több tagja csatlakozott. 

Gödörháza, kisk. Vas vm., (1920) 305 lak. 
Gödre, kisk. Baranya vm., (1920) 1160 lak. 
Gödreszentmárton, kisk. Baranya vm, (1920) 

506 lak. 
Gödrös (Krivostany), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gödrösolyka (Krívá Ol'ka), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Sz.) 
Göhre, Paul, német szociálpolitikus, 1910— 

1918-ig tagja volt a birodalmi gyűlésnek, 1918. 
államtitkár lett a porosz hadügyminisztériumban, 
1919. a porosz államminisztériumban államtitkár. 
Önálló művei: Drei Monato Fabrikarbeiter und 
Handwerksbursche (1891); Der unbekannte Qott 
(1914). 

Gölle, kisk. Somogy vm., (1920) 2801 lak. 
*Göller, Emil, német kat. teológus, szül. Berolz-

heimben (Baden) 1874 jan. 25. A freiburgi egye
temnek volt tanára. Főbb művei: Die pápstliche 
Pönitentiarie bis zu ihrer Umgestaltung unter 
Pius V. (1907); Die Einnahmen der apostolischen 
Kammer unter Johann XXII. (1910) és Die Ein
nahmen der apostolischen Kammer unter Bene-
dikt XII. (1920); Der Ausbruch der Reformation 
und die spátmittelalterliche Ablasspraxis (1917); 
Das Eherecht im neuen kirchlichen Gesetzbuch 
(19Í8). 

Göllerich, August, osztrák zeneíró, meffh. 
Linzben 1923 maré. 16. 

Gölnicbánya (Göllnitz), r. t. város Szepes vm., 
(1919) 3713 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Gömbös Gyula (jákfai), politikus, ny. állam
titkár, szül. Murgán (Tolna vm.) 1886 dec. 26. 
A pécsi honvédhadapródiskolát elvégezvén, előbb 
a zágrábi 25. honvédezredben szolgált, 1912. 
Budapesten a felsőbb tiszti iskolát, majd a bécsi 
hadiiskolát végezte, mire a XIII. (zágrábi) had
test vezérkari osztályába rendelték; a világháború
ban több csapattestnél szolgált, 1916. megsebesült, 



Gömör és Kishont — 311 — Gönczy 
felgyógyulása után a honvédelmi minisztériumba 
helyezték át; a román betörés után a mene
kültek visszatelepítését bonyolította le Sándor 
János belügyminiszterrel. Mikor 1917. Hazai 
Samu honvédelmi minisztert a hadsereg pótlás
ügyi főnökének nevezték ki, vele együtt Bécsbe 
került s ott működött a forradalom kitöréséig. 
Ezután az új magyar hadügyminisztérium had
műveleti osztályában nyert beosztást, de az or
szág védelmének szervezését meggátolták a már 
akkor tért nyert kommunisták. Közben a Move 
elnökének választották, mire internálni akarták, 
de Bécsbe menekült s ott az ellenforradalmi akció
ban tevékeny részt vett; a szegedi kormányban 
hadügyi államtitkár lett és résztvett a nemzeti 
hadsereg szervezésében, majd a Move ügyeit ve
zette. Károly király második magyar útja alkal
mával az ellenállás egyik vezetője volt. Az egy
séges párt megalakulása után 1922. ügyvezető
elnöknek választotta. Irodalmi munkái: Die 
ungarische Armee (1917); Egy magyar vezér
kari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról 
s az ellenforradalomról (1920). 

Gömör és Kishont vármegye (1. VIII. köt.) 
legnagyobb részét (3961 km3 172,330 lakossal) a 
trianoni békeszerződés Cseh-Szlovákiának ítélte 
oda. A megmaradt várrneaye területe 300 km2, 
népessége 1869-ben 13,268, 1910-ben 15,174, 
1920-ban 15,989 volt. Egy km2-re 533 lakos jut. 
A házak száma 2994. Anyanyelvre nézve van 
15,91* magyar (99-5°/o), 27 német (0'2»/0), 26 tót 
(0'2»/o), a többi egyéb. Hitfelekezet szerint 8373 
r.kat. (52-4°/o), 99 g. kat. (0-6°/0), 6307 ref.(39-5°/o), 
217 ág. evang. (l-5°/0), 956 izr. (6'0%), a többi 
egyéb. Foglalkozásáranézve a népesség 61-4°/0-a 

őstermelő, 1'5%-a bányászattal és kohászattal, 
16'5%-a iparral, 3'8°/0-a kereskedelem- és hitellel, 
4'9°/0-a közlekedéssel foglalkozik, 3'2°/0-a a köz
szolgálat és szabadfoglalkozások körébe, 2-7%-a 
avéderöhöz tartozik, k. m. n. napszámos van 
0-9°/o, nyugdíjas stb. l-7°/o, házicselód l-7°/o, 
egyéb és ismeretlen foglalkozású szintén 1'7%-
A talajdonképeni kereső népességből (7403) volt 
őstermelő 4865, bányászattal foglalkozott 95, 
iparral 1011, kereskedelem- és hitellel 224, közle
kedéssel 233, közszolgálat- és szabadfoglalkozá
sokból élő 198; véderő 294, napszámos k. m. n. 
70, nyugdíjas stb. 110, házicseléd 231, egyéb és 
ismeretlen foglalkozású 72, Az eltartottak száma: 
8586. A vármegyében van 1 ipartestület, beteg-
8egélyzőpénztár nincs. Hitelintézetei 1 bank és 2 
hitelszövetkezet. A közlekedési hálózat 11 km. 
állami, 87 km. törvényhatósági és 5 km. községi 
közlekedési útból áll; a megmaradt vasúti vona
lak hossza 12 km. A vármegye területén 6 posta 
és ugyanannyi táviróhivatal működik, a tele
fonállomások száma: 56. Közművelődés te
kintetében a vármegye szép haladást mutat, 
amennyiben az összes népesség 78-9%-a, a 6 
éven felüli népességnek pedig 87-9°/<ra tud írni-
olvasni. A vármegye területén összesen 48 iskola 
van, ú. m. 1 kisdedóvó, 22 mindennapi elemi is
kola, 1 gazdasági és 21 általános ismétlő nép
iskola, 1 iparos tanonciskola és 2 polgári iskola, 
összesen 2990 tanulóval. Közigazgatás. A vár
megye községei egy szolgabírói járást képeznek 

(putnokl). A vármegyében 1 nagy- és 20 kisköz
ség van s a községek az ogy Putnok (4218) kivé
telével mind 1000-en aluliak. A vármegye jelen
leg közigazgatásilag ideiglenesen Borsod vár
megyével van egyesítve s az egyesített vármegye 
székhelye Miskolc. Egyházi tekintetben a vár
megye 5 r. kat. egyházközsége a rozsnyói egy
házmegyéhez tartozik (székhelye Sajópüspöki), 
10 ref. egyházközsége a tiszáninneni egyház
kerülethez. Törvénykezési szempontból a vár
megye a debreceni kir. Ítélőtábla és a miskolci 
kir. törvényszék területéhez tartozik. Járásbíró
sága nincs, csak a sajószentpéteri kir. járásbíró
ságnak egy kirendeltsége Putnokon, közjegyző 
Sajószentpéteren; pénzügyigazgatóság, ügyvédi 
kamara, kereskedelmi és iparkamara, államépí
tészeti hivatal és kultúrmérnöki hivatal Miskol
con, posta- és távirdaigazgatóság Debrecenben, 
erdőhivatal, adóhivatal és pénzügyőrség Putno
kon. A varmegye területén van 5 orvos, 18 bába, 
2 gyógyszertár és 1 járványkórház 4 ággyal. 
Termőterülete 53,300 kat. hold, miből 20,714 
kat. hold szántóföld. Főterménye a búza, melyrő 
1923/24-ben 31,768 q termett, rozs 5356, árpa 9449, 
zab 10,080, tengeri 6986 és burgonya 15,585 q. 

Gömörfüge (Figa), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörhegyvég (Poproc pri Ratkovej), Gö
mör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörhosszúszó, (Hosúsovo), Gömör és Kis
hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Gömöri Jenő, író és esztétikus, szül. 1890. Meg
alapította a Modern Könyvtár című sorozatot, 
amelyet 1919 óta Új magyar könyvtár címen 
Bécsben folytat. Számos műfordítást végzett és 
antológiát adott ki a világháború katonadalaiból. 

Gömörispánmező (Spaniepole), Gömör és 
Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörlipóc (Gemersky Lipovec), Gömör és 
Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörmihályfalva (Gemerské Mihalovce), 
Gömör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörnánás (Noracany pri Revúci), Gömör 
és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörpanyit (Poniata), Gömör és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörpéterfala (Petrovce u Veledína), Gö
mör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörrákos (Rákos), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörrépás (Repiste pri Ratkovej), Gömör 
és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gömörsid (Síd), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Gömörszőllös, kisk. Borsod, Gömör és Kis
hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 302 lak. 

Gönc, nagyk. Abaúj-Torna vm., (1920) 3307 lak. 
Göncölfalva, (Kyncelová), Zólyom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Göncölkarcsa (Göncölkarca), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Göncruszka, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 1164 

lakossal. 
Gönczy, 1. Béla, mérnök, zeneszerző, újabb 

művei: Nász a háborúban (zenés életkép, 1917); 
Dalok (1915—17). 
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*2. G. Lajos, ref. teológus, szül. Székelyudvar
helyen 1889 szept. 29. A székelyudvarhelyi ref. 
kollégiumban és a kolozsvári ref. teológián ta
nult. Ennek elvégzése után Kenessey Béla erdélyi 
püspök titkára lett. 1913 nyarát a betheli Bo-
delschwing-féle, epileptikus betegek ápolására 
rendelt szeretet-intézményben töltötte. 1914-ben 
a gyulafehérvári, 1922. a dósi ref. egyház lelki
pásztora lett. 1926-ban a kolozsvári teológia 
rendes tanárának választották. Kisebb cikkein 
kivül, melyek különböző ref. egyházi lapokban 
jelentek meg, két önálló tanulmánya: Az érzelem 
problémája (1914); Az összehasonlító vallás
történeti módszer alkalmazásának kérdése 
(Gyulafehérvár, 1918). 

•Göndör Ferenc, író és újságíró, szül. 1885. 
A Népszava munkatársa volt, majd az Ember c. 
hetilapot szerkesztette. A háború alatt haditudó
sításokat írt, a proletárdiktatúra után Bécsbe köl
tözött, később New Yorkba ment, ahol magyar
nyelvű lapot szerkeszt. Müvei: A háború nyomá
ban (1915); A szenvedések országútján (1916); 
Szerb szocialisták a háborúban (19Í7); Ilonka 
(regény, 1919); Vallomások (emlékiratok). 

Göntérháza (Genterovci), Zala vmegye (Tr. 
SzHSz.) 

Gönyű, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy- egyes, vm., (1920) 2085 lak. 

Göppingen, város Württembergben, (1920) 
22,067 lak. 

Görbény (Krivé u Kozkoviec), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Görbesd (Gurbesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Görbeszeg (Krivé pri Ulici), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Görbő, kisközség Tolna vármegyében, (1920) 

916 lak. 
Görcsöny, kisközség Baranya vármegyében, 

(1020) 724 lak. 
Görgényadorján (Adrián), Maros-Torda vm. 

(Tr. E.) 
Görgényhodák (Hodac), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Görgénykakucs (Cacuciu), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Görgénynádas (Nádasa), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Görgényoroszfalu (Solovastru), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Görgényorsova (Orsova), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Görgénysóakna (Jabenita), Maros-Torda vm. 

(Tr.R.) 
Görgényszentimre (Gurghiu), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Görgényüvegosűr (Glájarie), Maros-Torda 

vm. (Tr. R.) 
Görgeteg, kisk. Somogy vm., (1920) 857 lak. 
Görgey Artúr, magyar hadvezér, megh. Viseg

rádon 1916 máj. 21. Budapesten a Nemzeti Mú
zeumból temették máj. 25. a Kerepesi-temetőbe. 
Eletét megírta öccse, Görgey István: Id. Görgey 
Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig 
(1916) és Görgey Artúr száműzetésben 1849— 
1867. (1918). V. ö.: Kacziányi G., G.; Steier L, 
Kossuth és G. 

Görgő (Harhov), Szepes vm. (Tr. Cs,-Szl.) 
Görhegy (Grlinci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Göring, Éeinhard, 1. Goering. (XX. köt.) 

*Görland, Albert, német filozófus, szül. Ham-
burgbanl869 júl. 9. Egyetemi tanár lett Hamburg
ban 1923. Főbb művei: Aristoteles und die Mathe-
matik(1899);DerGottesbegriffbeiLeibniz(1906); 
RousseaualsKlassikerd. Sozialpaedagogik il906); 
Mein Weg zur Religion (1910); Die Hypothese 
(1911); Die Idee des Schicksals in der Geschichte 
der Tragödie (1912); Bthik als Kritik der Ge
schichte (1914);Religionsphilosophie (1923);Kant 
als Friedensfreund (1924). 

Görlitz, porosz város Sziléziában, (1925) 85,636 
lakossal. 

Göröcsfalva (Gárciu), Csík vm. (Tr. R.) 
*Görög, 1. Ferenc, történetíró, szül. Szász

városban 1881. Az egyetem elvégzése után szülő
városában lett a református kollégium tanára, 
majd igazgatója. Különösen a magyar-román tör
téneti kapcsolatokkal foglalkozik. Szerkesztette 
a szászvárosi református Kun-kollégium emlék
könyvét (1925). 

*2. G. Imre, történetíró, szül. Budapesten 1882. 
A bölcsészeti fakultás elvégzése után tanár lett. 
Művei: Zrínyi Miklós, a költő, mint államférfi 
(1906); A négy Báthory és koruk (1909); A 
nemzeti reformok előzményeiről (1911); Kossuth 
Lajos és b. Eötvös József nemzetiségi politikája 
a szabadságharc után; Jehonala, Cő-Hi, Kim 
császárnője (1922). 

Görögfalu (Zavadka nad Hornadom), Szepes 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Göröginye (Ohradzany), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Görögország (Hellasz, HellenikiDimokratia; 
1. VIII. köt.), demokratikus köztársaság, melynek 
kb. 88,000 km2 területét az 1913 aug7l0. buka
resti béke Dél-Epirus ós Dél-Makedónia hozzá
csatolásával csaknem megkétszerezte. A világ
háború után a nem ratifikált sévresi béke Török
ország és Bulgária rovására újabb területekhez 
juttatta, melyeknek jórészét azonban az 1923 
júl. 24. lausannei békeszerződés értelmében vissza 
kellett adnia. Mai területe a birtokában hagyott 
Makedónia, Nyugat-Thrákia, Epirus, Kréta és 
az Egei-tengeri szigetek beszámításával 129,306 
km3 s lakossága (1920) 5.811,221 volt. A főváros 
Athén 385,026 lak. Legnagyobb tengeri kikötője 
Szaloniki, (1920) 263,002 lak. 

G. 1924-ig alkotmányos királyság, az 1924 
ápr. 13. tartott népszavazás óta független köz
társaság. Bár az új alkotmány szerint a köztár
sasági elnök mellett a 399 tagból álló képviselő
ház ellenőrzésével felelős minisztérium kormá
nyozná az országot, a gyakori katonai forrongá
sok egymást váltó katonai diktatúrában tartják 
G.-ot. Közigazgatási szempontból G. 35 mon
archiára van osztva, amelyek ismét eparchiákra, 
illetőleg dynarchiákra tagolódnak. 

Gazdasági élet. 1923. évi termőterülete l-4 mil
lió hektár s 2 millió q búza, 1 millió q árpa, 12 
millió q kukorica s l/« millió q dohány volt a 
termés. Szöllöterület és olajfaerdő kb. 350,000 
hektár. Állatlétszám: 200,000 10, 6 millió juh, 
3Vs millió kecske. Bányászati termelése (1923) vas-
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és vaspirit 76, magnezit 58, só 68 ezer tonna. 
Ipar: 2213 gyár, 36,124 kisipari üzem, melyek 
főleg a mezőgazdasági termékeket dolgozzák fel. 

Külkereskedelmi forgalma: 
1918—22 átlagos bevitel 1856 mii. dr., kivitel 1016 mii. űr. 
1923 « « 6035 « I 2545 a « 
1924 « « 8054 « « 3277 <r <t 

Hajóforgalom: Érkezett 3411 hajó 4474 ezer 
tonna árúval, eltávozott 3323 hajó 4V2 millió 
tonna árúval. 

Vasutak hossza: 2456 km. Ebből államvasút 
1302 km. 

A hadsereg létszámát és szervezetét az 1904. 
évi véderőtörvény szabályozta, de a háború és 
főleg Pangalosz tábornok diktátorsága alatt lé
nyegesen megváltozott. A hadsereg áll: 34 gyalo
gos, 6 lovas és 12 tüzérezredböl a megfelelő ki
egészítő, (gépfegyveres, repülő, utász sth.) oszta
gokkal. Évi újonclétszám kb. 35,000. Békelétszám: 
€6,484 közlegény és 4983 tiszt A haditengerészet 
3 db. (13,000, 10,000, és 2600 ton.) cirkálóból s 
22 kisebb hajóegységből (kb. 200,000 tonnatar
talom) áll. 

Állami költségvetés összege (1925—26) 7 mil
liárd drachma volt, mind a bevétel, mind akiadás. 
Az államadósság összege 14 milliárd drachma. 

Története. Konstantin király uralkodása G. 
története legválságosabb korszakának bizonyult. 
Trónralépése után is megtartotta kormánya élén 
Venizelosz (görögösen Veneselos) Eleutheriosz 
krétai politikust, aki a Balkán-Szövetség létre
hozásában vezető szerepet vitt és G.-ot nagy 
területekkel gyarapította. Otthon abszolút több
ség támogatta, külföldön a nyugati államok 
rokonszenvét szerezte meg. Hogy a hirtelen 
megszállott Szalonikit is hazája részére biztosít
hassa, 1913 jún. 1. Szerbiával kötötte meg azt 
a szövetségi szerződést, mely valóságban a mai 
napig a görög állam iránytűjének tekinthető. 
A szövetség éle a bolgárok ellen irányult, kiket 
a szerbek és görögök a második balkáni-háború-
han egyesült erővel támadtak meg és fegy
vereztek le az 1913 aug. 10-iki bukaresti béke
szerződésben, mely Szerbiát és Görögországot 
szomszédos államokká tette. Venizelosznak sike
rült 1914 febr. 13. a hatalmakkal G. szuvereni
tását elismertetnie, miáltal G. az 1827. megal-
alkotott angol-francia-orosz hármasszövetség 
gyámkodása alól felszabadult. Ez volt a helyzet, 
midőn a világháború kitört. Midőn az angol kor
mánynak a törökök ellen G. támogatására szük
sége volt, 1915 jan. 24. Venizelosznak a makedo-
niai Kavala ellenében, melyet a görögök 1913. a 
bolgároktól elvettek és amely mindössze 2000 
km2 volt 30 görög lakossal, Kis-Ázsiában Szmir-
nát és vidékét kínálta fel, mely terület összesen 
125,000 km2 volt 800,000 görög lakossal. Venize
losz az ajánlat vétele után még aznap emlékirat
ban kérte az entente hatalmakhoz való csatlako
zást, a király azonban, Dusmanisz vezérkari fő
nök meghallgatása után, elutasította és a darda-
nellai vállalat G. támogatása nélkül indult meg 
febr. 15. Konstantin király, akiegyébiránt Vilmos 
császár sógora volt, a máre. 5. koronatanácsban, 
régi miniszterelnökeitől (Dragumisz, Khallisz és 
Theotokisz) támogatva és Dusmanisz előterjesz

téseit meghallgatva, Venizelosz második emlék
iratát is elutasította, nyugtalan miniszterelnökét 
pedig márc. 11. Gunarisszal cserélte fel, ki 
semlegességet fogadott. Az 1915 jan. 13. megej
tett választások azonban Venizeloszt 184:126 
arányú többséggel ajándékozták meg, mire a 
király aug. 17. újból a kormány élére állította őt. 
Venizelosz a kormány élén Szalonikit a király 
tudta nélkül átengedte az ententehatalmaknak, 
mire a király okt. 5. Venizeloszt ismét felmen
tette. Helyét Zaimisz foglalta el, kinek kabinet
jében a régi G.-nak életben levő nagy államférflai 
(Dragumisz, Gunarisz, Khallisz és Theotokisz) 
mind helyet foglaltak. Mikor Zaimiszt nov. 3. 
147 :114 szavazattal leszavazták, a király 6-án 
a venizelista parlamentet feloszlatta. Zaimisz 
helyébe most az öreg Skuludisz került, mire a 
mellőzött Venizelosz Szalonikiba utazott és en-
tenteharát kormányt szervezett. Ezzel kezdetét 
vette a nyilt polgárháború, melyet a görög sem
legesség megsértése és a görög állam ügyeibe 
való-beavatkozás idézett elő. Az 1827-iki hármas
szövetség hatalmai, Anglia, Francia- és Orosz
ország Venizelosz mögött és a király ellen fog
laltak állást. Ettől kedve Konstantin király 
kabinetjei egymás után vették kézhez a védő
hatalmak ultimátumait, melyeket, csupán az erő
szaknak engedve, teljesítettek. Nov. 23. a make-
dóniai vasutak átengedését követelték, 1916. jan. 
12. Korfu szigetét a szerb csapatok részére fog
lalták le. Azután Makedóniát szállották meg, febr. 
16. pedig a tesszáliai vasutak átadását, ápr. 12. 
a larissza-patraszi vasútvonal átengedését köve
telték, jún. 7-én egész G.-ot zár alá helyezték, 
hogy a blokád erejével Konstantin királyt sem
legességének feladására bírják. A király azonban 
hajthatatlan maradt. A hatalmak 1914 elején 
egyébként is elismerték a görög állam szuvereni
tását, Skuludisznak pedig az 1915 dec. 6-iki 
választásokban sikerült parlamenti többséget 
szereznie. A hatalmak azonban Venizelosz párt
ján foglaltak állást és 1916 jún. 21. a királyt 
Skuludisz elbocsátására szólították fel. Skulu
disz erre 23-án Zaimisznak adta át a helyét, aug. 
1. azonban a királynak már Dusmanisz vezér
kari főnököt kellett felmentenie. Mikor szept. 1. 
42 angol és francia hadihajó jelent meg Pireusz 
előtt, a törődött Zaimiszt 16-án Kalogeropulosz, 
ezt pedig Lambrosz Spiridion professzor váltotta 
fel, kit okt. 10. az egész görög flotta átadására 
szólítottak fel. Okt. 16. Athént francia csapatok 
szállották meg, mire a görög hadsereg dec. 15. 
Moreába vonult vissza. 1917 május 23. Lambroszt 
ismét Zaimisz váltotta fel, de két héttel azután, 
jún. 6. Szalonikiból Athénba érkezett Jonnart 
francia főbiztos, aki jún. 11. a Justice francia 
hadihajóról IToMstawfe'wkirályt24 órai ultimátum
ban lemondásra szólította fel. A koronatanácsban 
Dragumisz, Gunarisz, Lambrosz, Skuludisz 
és Zaimisz a lemondás ellen foglaltak állást, a 
király azonban az ultimátumot elfogadta és 22-én 
hajnalban önkéntes száműzetésbe ment. He
lyét második fia, Sándor herceg foglalta el 
(1917—21), Venizelosz már 23-án Athénba érke
zett, kormányt alakított, 29-én pedig a központi 
hatalmaknak hadat üzent. Sándor király 1920 
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okt. 25. vérmérgezésben váratlanul elhalván, 
Konstantin király harmadik fia, Pál herceg lett 
a venizelisták király jelöltje, ki mellett a régens-
séget Konstantin király anyja, Olga özvegy ki
rályné látta el. A kormányt mindaddig Venizelosz 
vitte, a nov. 14-iki választáskor azonban a diktátor 
váratlanul, 246:120 arányban kisebbségbe ke-
rült-és látván azt, hogy Konstantin király hívei 
felülkerekedtek, elhagyta G.-ot. Helyét a régi 
államférfiak csoportjába tartozó Rhallisz foglalta 
el, ki dec. 5. népszavazást rendezett, melyben az 
ország lakossága 1.013,724:990,954 arányban 
Konstantin király visszahívása mellett határo
zott. Konstantin király már 11-én Athénba érke
zett és átvette az uralkodást. Súlyos politikai 
hibát követett el az által, hogy a Venizelosztól 
kieszközölt kisázsiai görög gyarmatnak, Ioniának 
védelmében Törökországgal szembekerült, mert 
ezzel 1921 jan. 20. véres háború vette kezdetét, 
melyben a görögök döntő vereséget szenvedtek 
(1. Törökország, XVIII. köt.). A vereség hiróre 
a venizelisták ismét megmozdultak. 1922 szept. 
26. Athén mellett venizelista csapatok léptek 
partra, melyek a kormányt lemondásra szólították 
fel. Az este megtartott koronatanácson ez meg 
is történt, erre azonban a forradalmárok a király 
lemondását is követelték, mire Konstantin király 
27-én fia, György trónörökös javára lemondott 
a trónról és ókt. 2. Palermóba utazott. II György 
király, akinek neje a román király leánya, nővére 
pedig a román trónörökös felesége volt, már nem 
tudta új összeköttetéseit értékesíteni, mert a 
forradalmár Gonatasz és Plastirasz ezredesek si
kereként először atyjának megbízható tanácsosait 
kellett eltávolítania, hogy azután a forradalom 
vezetőit bízza meg az ügyek intézésével. A kor
mányzatban járatlan vezérek azonban a kormány 
gyeplőit lassankint a venizelistáknak engedték át, 
kik az elmúlt kormányzat embereitől most már 
végleg szabadulni akartak és az elűzött Konstan
tin király tábornokait és minisztereit okt. 26. 
elfogatták, nov. 28. pedig kivégezték. Az áldoza
tok között voltak Gunarisz, Theotokisz minisz
terelnökök. Nem sokkal azután, 1923 jan. 11. a 
száműzött Konstantin király is meghalt, de a poli
tikai szintérről való eltűnése nem vetett véget az 
anarchiának. A komolyabb emberek a közélettől 
lassankint visszavonultak és a decemberi válasz
tásokban a királyság hivei már tartózkodtak a 
szavazástól. A francia befolyás alatt álló forra
dalmárok a reájuk kedvező választás lezajlása 
után, dec. 17. György királyt is lemondásra szó
lították fel, mire az 19-én a királynéval együtt 
Romániába utazott. Dec. 28. a Parisban tartóz
kodó Venizeloszt görög küldöttség kereste fel ós 
hívta haza, mire az agg pártvezér 1924 jan. 5. 
még egyszer Athénba érkezett. Idegei azonban 
már nem bírták el a kormányzással járó izgal
makat és f ebr. 5. orvosai tanácsára végleg vissza
vonult a közügyektől, melyekre másfél évtizeden 
át oly döntő befolyást gyakorolt. G. most már 
vezető nélkül nézett eléje a bizonytalan jövőnek. 
Kormányai egymást váltogatták és a köztársaság 
kikiáltása mára 25. csak a változások állandó
sulását jelentette. Államfővé ápr. 13. Kondu-
riotisz tengernagy lett, a tényleges hatalom azon

ban 1925 jún. 25. Pangalosz tábornok kezeibe
került, aki diktátori eszközökkel igyekezett G.-ban 
rendet teremteni. Miután bizalmat szavaztatott 
magának, feloszlatta a parlamentet és szept. 30. 
proklamációt bocsátott ki, mely az alkotmány
módosítást tartalmazta. Eszerint az elnököt öt 
évre választják és a szenátus 150 tagból áll s 
egyszersmind új választásokat irt ki 1925-re, 
amely az új alkotmányt ratifikálni volt hivatva. 
Okt. hóban Papanasztazin és Plastirasz tábor
nokok lázadását nyomta el brutálisan Pangalosz. 
Ugyanakkor a bolgár-görög határviszályt Bulgá
ria kérésére a Népszövetség rendezte. Közben 
Pangalosz apártokvezetőivolmegegyezett abbanr 
hogy az alkotmánymódosítástól eláll és három 
exponált royalistát vett fel kormányába, a diktá
tori hatalmat pedig mindinkább kezében összpon
tosította azáltal, hogy több minisztériumot be
szüntetett ós 1926 elején sem hívta össze a parla
mentet, a sajtószabadságot pedig teljesen fel
függesztette. Csakhamar azonban kitűnt, hogy 
nem tud parlament nélkül kormányozni, mert a 
minisztérium vezetését senki sem vállalta. Végre 
júl. hóban Eftaxasz elvállalta a miniszterelnöksé
get oly feltétel alatt, hogy a sajtószabadságot 
visszaállíthatja és a száműzötteket hazabocsát-
hatja. Azonban mindez már nem tudta elejét 
venni egy újabb államcsínynek, amelyet Kondy-
lisz tábornok rendezett aug. hóban. Kondylisz el
fogatta Pangaloszt, akit internáltatott, amíg 
bíróság nem ítélkezik felette. Az elnöki széket 
ismét a Pangalosz által letett Konduriotisz ten
gernagy foglalta el, míg Kondylisz a miniszter
elnökséget ós a hadügyi tárcát tartotta meg ma
gának s egyszersmind kiírta az új választásokat. 
Közben az államforma megállapítása szempont
jából népszavazást rendelt el, mely nagy több
séggel a köztársaság mellett döntött 1926 
nov. 7-én. 

Irodalom. 1. Földrajzi irod.: Recensement de la popula-
tion de 18 Décembre 1920, Athcnes; Abbot, G. F. Tarkey, 
Greece and the great powers, London 1917; u. a., Greece-
and the allies 1914-22, London 1922; Schevill F., The 
Balkan Peninsula and the Near-East, London 1922 ; Tsou-
deros E. J., Le relévement économique de la Gréce, 
Paris 1920. 

II. Tört. irod.: Cassavettí, Hellas and the Balkan wars 
(1914); Chestor, Life of Venizelos (1921); Cinq ans d'his-
toire grecque, 1912—17, Paris 1917; Combothecra X. 8., 
Histoire ignorée dn blocns grec, Genf 1918; Driault és 
L'Héritier, Histoire diplomatiqne de la Gréce, 6 kötet, Pa
ris 1925—26; Frangoulis, La Gréce et la crise mondiale. 
Paris 1926 ; Frégier Ch., Les étapes de la crise grecque,. 
1915—18, Paris 1919 ; Gibbons H. A.. Venizelos, London 
1921; Gouclélis, Les regimes gouvernementaux de la Gréce 
de 1821 a nos jonrs (1921); Horváth I., Modern Hellas 1821— 
1921, Budapest 1921; Le départ dn roi Constantin, Lau-
sanne 1918; L'Héritier, La Gréce, Paris 1921; Mariott, The-
eastern qnestion (1917); Martin, Greece of the XX.-th cen-
tury (1913): Miller, Hist. of the greek people 1821—192i 
(1922); Morgenthau, Secrets of the Bosporus (1918) ; Melas 
G. M., Ex-King Constantin and the War, London 1920; 
Passaris M.. L'entente et la Gréce, Genf 1917 ; Platykas 
P. D., La Gréce pendant la guerre 1914—18, Bern 1918; 
Reconly R., M. Jonnart en Gréce et l'abdication de Constan
tin, Paris 1918 ; Toynbee, Greece (1905); u. a., The western 
questions in Greeceu. Tnrkey (1922); Vaucher R., Constan-
tine détroné; Les événements de Gréce, 1917, Paris 1919. 

Görömböly, nagyk. Borsod, Gömör ós Kisho nfc 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1930 lak. 

•Görtz, Emil, gróf, német szobrász, szül. 1851 
febr. 15., megh. Majna-Frankfurtban 1914 okt. 9. 
Egyik csoportműve a berlini Siegesalleban van. 
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Görz, város, 1918-ig Görz-Gradiska osztrák 

koronatartomány fővárosa, (1931) 25,576 lak. 
Most Olaszországhoz tartozik. A világháborúban 
1915 nov. 26. az olasz tüzérség nagyrészt elpusz-
totta; a 6. isonzói ütközetben, 1916 aug. 7. a híd
főt, aug. 8. a várost elfoglalták; 1917 okt.-ben az 
osztrák-magyar csapatok visszafoglalták; az 
összeomlás után olasz kézre került. 

Görz-Gradiska, grófság, 1918-ig osztrák koro
natartomány, most Olaszországhoz tartozik. Már 
az 1915. londoni szerződés, azután a st.-germaini 
béke s végül az 1920 nov. 12. rapallói szerződés 
Olaszországnak biztosította G.-t; jóllehet a ben-
szülött lakosság nem óhajtotta, Mussolini 1923 
elején egész G.-t Udine tartományba olvasztotta. 

Gösfa, kisk. Vas vm., (1920) 426 lak. 
Göteborg (Gothenburg), város és hadikikötő 

Svédországban, (1923) 229,638 lak. 
Göteborg és Bohus-lan, svéd közig, kerület, 

5017 km*, (1919) 416,508 lak. 
•Götland, svéd Ián, ter. 3160 kin*, (1924) 56,752. 

Fővárosa: Visby, (1924) 9984 lak. 
•Gött, Emil, német költő, szül. Jechtingenben 

1864 máj. 13., megh. Freihurgban 1908 ápr. 13. 
írt költeményeket és színmüveket, nevezetesen: 
Der Solnvarzkünstler (1900); Bdelwild (1906); 
Mauserung (1908). Művei 3 kötetben 1910—1911. 
jelentek meg; naplója és levelei 1913. 

Göttingen, porosz város, (1920) 41,228 lak. 
*Götz, Kürt, német színész és színműíró, szül. 

Mainzban 1888 nov. 17. Nagy színpadi hatású 
egyfelvonásos darabokon kívül, mint Nachtbe-
leuchtung (1919); Menagerie (1920); Die tote 
Tante (1924), írt vígjátékokat: Ingeborg (1921); 
Der Lampenschirm (1923). 
*Grabein, Paul, német író, szül. Posenhan 1869 

máj. 28. Regényeiben főként a német diákéletet 
festi. Leghíresebb műve a Vívat Academia! c. 
regénytrilógia. (Du mein Jena; In der Philister 
Land; lm Wechsel der Zeit). 
•Grabmann, Martin, német kat. teológus és 

filozófus, szül. Winterzhofenhen 1875 jan. 5. 
Előbb Bécsben, 1918 óta Münchenben egyetemi 
tanár. Főbb müvei: Geschichte der scholastischen 
Methode(2 köt., 1909—11); Thomas von Aquin 
(5. kiad., 1925); Philosophie des Mittelalters 
(1921); Wesen und Grundlagen der katholischen 
Mystik (2. kiad., 1923); Der Gegenwartswert der 
geschichtlichen Erf orschung der mittelalterlichen 
Philosophie(1918);DieKultur\vertederdeutschen 
Mystik(1923); Kulturphilosophiedesheil. Thomas 
von Aquin (1925); Mittelalterliehes Geistesleben. 
Ges. Aufsátze zur Geschichte der Scholastik und 
Mystik (1926). 

Grábner Emil, gazdasági szakíró, 1917. az 
országos növénynemesítő intézet igazgatója lett. 
Ujabb müvei: A növénynemesítés jelentősége 
(1915). 

Grábóc, kisk. Tolna vm., (1920) 633 lak. 
•Grabowiec, helység Lengyelországiján, a volt 

lublini orosz kormányzóságban; a világháború
ban 1915 júl. 13—18-ig a G.-i csatában a német 
Bug-hadsereg visszavetette az oroszokat "Wladi-
mir-Wolynskira. 
•Grabowsky, Adolf, német politikai író, szül. 

Berlinben 1880 aug. 31. Szerkeszti a Zeitschrift | 

für Politik és a Das neue Deutschland c. folyó
iratot. Főbb munkái: Recht und Staat (1908); 
Kulturkonservativismus (1911); Binführung in 
das politische Denken (1916); Wege ins neue-
Deutschland (1918). Ezeken kívül van több köl
temény-kötete. 

*Grabski, Vladyslav, lengyel államférfiú, szül.. 
Borovban 1873. Varsóban, Parisban és Halléban 
tanult. Fiatalon részt vett a szövetkezeti moz
galmakban, majd a dumában volt három ciklu
son át képviselő lengyel-nemzeti demokrata pro
grammal és Dmowsky mellett az oroszbarát len
gyelek vezetője. A világháborúban az oroszok 
oldalán harcolt, amiért a németek internálták. 
Lengyelország megalakulásakor ismét képviselő* 
és a jobboldal vezére, majd rövidesen földmíve-
lési miniszter, 1919. a békekonferencián delegá
tus, majd pénzügyminiszter, 1920. miniszterelnök 
lett. 1922-hen lemondott képviselői mandátumáról 
és a mérsékelt jobboldalhoz csatlakozott, miután 
a nemzeti-demokrata pártból kilépett. 1923-ban 
újra pénzügyminiszter, majd 1923—25-ig minisz
terelnök, 1926. pedig közoktatásügyi miniszter 
lett, azonban Pilsudski államesinyje óta vissza
vonult. 

*Gradisca, város Görz és Gradiska volt osztrák 
koronatartományban, most Olaszországhoz tar
tozik. A világháborúban a tűzvonalba esvén, 
majdnem teljesen elpusztult. 

•Gradnauer, Georg, német szocialista politikus, 
szül. Magdeburgban 1866 nov. 16. Szerkesztette 
1898—1906-ig a szocialista Dresdner Volks-
zeitungot, 1912. birodalmi gyűlési, 1919. nemzet
gyűlési képviselőnek választották, 1919 márc.-tól 
1920 ápr.-ig-szász miniszterelnök volt, 1921. bi
rodalmi belügyminiszter, azután berlini szász 
követ. Számos politikai cikket írt, Schmidt Ró
berttel írta: Die deutscheVolkswirtschaft(1921). 

Grado, volt osztrák kikötő- ós fürdőváros, 
1918-tól Olaszországhoz tartozik. 

Graebe, Kari, német kémikus, megh. 1927 
jan. 18. 

•Graebner, Fritz, német etnológus, szül. Berlin
ben 1877 márc. 4. A bonni egyetem tanára és a 
kölnietnográfiaimuzeum egyik igazgatója.Müvei: 
Methode der Ethnologie (1905); Kulturkreise in 
Oceanica(1905); Neu-Mecklenburg (1906); Ethno
logie (1926. a Kult. d. Gegenwartban); Das Welt-
bild der Primitíven (1924). A G.-féle Kulturkreis-
lehre egy újabb etnológiai iskolának, a törté
nelmi etnológiának lett a megindítója. 

*Graener, Paul, német zeneszerző, szül. Berlin
ben 1873 jan. 11. Többfelé volt karmester, 
1910—1913-ig a salzburgi Mozarteum igazgatója, 
1921. a lipcsei konzervatórium tanára. írt zene
kari és zongoradarabokat, dalokat. Operái: Das 
Narrengericht (1913); Don Juans letztes Aben-
teuer (1914); Theophano (1918); Schirin und 
Gertraude (1920); Bysanz (1921). 

Gráf, Arturo, olasz költő ós irodalomtörténet-
író, megh. Torinóban 1913 máj. 30. Válogatott 
költeményei Poesie c. 1915. jelentek meg. Ma
gyarul mearjelent müve: Mesék (ford. Elek 
Arthur, 1920). 

*Graff, Kasimir Bomouald, német csillagász, 
szül. Puchnowoban (Posen) 1878 febr. 7. A ham-
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burgi csillagászati intézet obszervátora lett 1902., 
különösen kitűnik az asztrofotometria terén. 

Grafrath, porosz helység Düsseldorf kerület
ben, (1919) 10,028 lak. 

*Gragger Róbert, tanár és író (1. VIII. köt.), 
szül. Aranyosmaróton 1887 nov. 7., megh. Ber
linben 1926 nov. 10. 1912-ben az állami polgári-
iskolai tanítóképzőben a magyar irodalom tanára 
lett. 1916-ban a berlini egyetem hívta meg az 
űjonnan szervezett magyar tanszék első tanárá
nak. Ugyanabban az évben megalapította a Ber
lini Magyar Tudományos Intézetet, a következő 
évben ez Intézet Barátainak Egyesületét, 1920. 
az intézet kiadványainak sorozatát indította 
meg: Ungarische Bibliothek címen, 1921. év
negyedes folyóiratát Ungarische Jahrbücher né
ven. 1925-ben a pécsi Erzsébet egyetem tiszteleti 
nyilv. r. tanára lett. Számos irodalomtörténeti és 
kultúrtörténeti dolgozata a Budapesti Szemlében, 
a Philologiai Közlönyben és egyéb magyar tudo
mányos folyóiratokban jelent meg. Német nyel
ven az Ungarische Rundschau, Euphorion, Zeit-
sehrift für vergleichende Literaturgeschichte, 
Zeitschrift für Volkskunde, Archív für neuere 
Sprachen und Literaturen stb. és saját folyóiratába 
írt tanulmányokat. Anthologia Hungarica címen 
adott ki 1922. egy kötetet. Ugyanott Alexander 
Petőfi", Gedichte címen 1923. Ungarische Báliadén 
und Altungarische Erzahlungen c. kötetei 1926. 
jelentek meg. Munkatársa és szerkesztője volt 
több gyűjteményes vállalatnak. Nagyobb dolgo
zatai : A zayugróczi német verses kódex (1910); 
Moliére a magyar irodalomban (1912); Philo
logiai dolgozatok a magyar-német érintkezésről 
('JÖeiíiricÁ-emlékkönyv 1921); Lenau-Studien 
(1913); Irodalomtörténeti forrástanulmányok 
(1913—16); Lilla von Bulyovszky und der Mün-
chener Dichterkreis (1914); Geschichte der deut-
schen Literatur in Ungarn (1914); Die Donau-
konfoederation (1919); Deutsche Handsehriften 
in ungarischen Bibüotheken (1921); Ómagyar 
Máriasiralom (1921); németül: Eine altunga
rische Marienklage (1923); Anthologia Hunga
rica (1922); Szemelvények Petőfi költeményeiből 
(Berliu 1923); Preussen, Weimar u. die ungarische 
Königskrone (1923); Petőfi (a Kaempfer című 
gyűjteményes mű III. kötetében, 1924); Die Un
garische Universitát (Die Universitátsideale der 
Kulturvölker című műben, 1925); Egy magyar 
tudós sorsa. Eotarides Mihály (a Klebelsberg-
Emlékkönyvben, 1925); Das Ungarische Institut 
an der Universitát Berlin (Die polititische Bil-
dung der Deutschen c. műben, 1926). Ungarische 
Báliadén (népballadák és Arany 15 balladája Lü-
deke Hedvig fordításában, G. tudományos beveze
tésével és jegyzeteivel, Berlin és Leipzig 1926). 

Gragnano, város Olaszország Nápoly tarto
mányában, mint község (1921) 16,060 lak. 

Graham-föld, 1. Falkland-szigetek. (XX. k.) 
Gr ahamstown, fokgyarmati város, (1921) 14,909 

lakossal. 
*Grahovo, montenegrói falu Trebinjétől K.-re. 

1915 okt. 3. G.-nál a montenegróiak visszaszorí
tották az osztrák-magyar csapatokat. A G. mel
letti magaslatokat három napos kemény küzde
lem után csapataink 1916 jan. 11. foglalták el. 

Grammont (flamandul Geerardsbergen), város 
Belgiumban, Kelet-Flandriában, (1925) 12,484 lak. 

*<xrauipus (állat), a szürke kardszárnyú delfin 
(Orca griseus Cuv.) újabb nemi neve. L. Delfin
félék. (V. köt.) 

Granada, 1. spanyol tartomány, ter. 12,529 
km*, (1924) 587,479 lak. — 2. G., a tartomány 
fővárosa, (1921) 105,835 lak. 

*Granáda, departamento Nicaraguában, ter. 
1152 km2, (1920) 34,035 lak. Fővárosa G., 21,925 
lakossal. 

*Granados y Campina, Enrico, spanyol zene
szerző, szül. Leridában 1868 júl. 27., belefúlt 
a La Manche csatornába 1916 mára 24. A bar
celonai konzervatórium igazgatója volt. Operái: 
Maria del Carmen (1898); Folletto (1903). írt 
dalokat, szimfonikus költeményt (La nit del mórt), 
egy zongorahármast, quartettet és több füzet 
zongoradarabot. 

Gran Canaria, a Kanári-szigetek egyike, ter. 
1376 km*, (1920) 183,280 lak. 

Grand-Combe, La, község Franciaország 
Gard départementjában, (1921) 11,232 lak. 

Grand Forks, város Eszak-Dakota északame
rikai államban, (1920) 13,450 lak. 

* G r a n d G u i g n o l (ojtsd.- — grinyói), hátborzon
gató rémdráma, elnevezését a G. nevű párisi szín
háztól nyerte, ahol ilyen darabokat mutatnak be. 

Grandidier, Alfréd, francia utazó, megh. Pa
risban 1921 szept. 13. 

Grand Island, város Nebraska északamerikai 
államban, (1920) 13,947 lak. 1917 óta püspöki 
székhely. 

Grand Rapids, város Michigan északamerikai 
államban, (1922) 143,572 lak. 

*Grant (ejtsd: grent), Duncan, angol festő, szül. 
Rothiermurchusban 1885. Főleg Cézanne hatása 
látszik meg festményein. Főbb festményei: Cit-
romgyüjtők (1911); Ülő asszony (1912); Kötél
táncosok (1918); Hójelenet (1921); Függőágy 
(1923). V. ö. G., Collection of plates (1923). 

Grantham, város Angolországban, Lincoln-
shireben, (1921) 18,902 lak. 

Granville, 1. gyárváros Üj-Dél-Wales ausztrá
liai államban, (1922) 14,370 lak. — 2. (?., kikötő
város Franciaországban, (1921) 9489 lak. 

*Grappa-hegység (".Mernie G-), a Brenta és Piave 
közt Veneziában, a világháború hadműveletei
nek egyik fontos helye volt az olasz front áttö
rése óta. 1917 nov. 19. és dec. 28. az olaszok meg
kísérelték áttörni a Monte-Tomba lejtőjére vezető 
utat, de eredménytelenül. Dec. 30. francia csapa
tok részben elfoglalták azt. A G. csoportjában 
levő Monte-Pertieát a magyar-osztrák csapatok 
1917 nov. 22-től 1918 szept. 17-ig tartották és 
valamennyi ellenséges támadást visszavertek, sőt 
okt. 4. vissza is foglalták a tassoni olasz állásokat, 
okt. 24. pedig a Monté Perticát is. Az ezután 
következő harcokban, okt. 25—30-ig itt törte át 
az olasz 4. hadsereg az osztrák-magyar harc-
vonalat. 

Graslitz (csehül Kraslice), csehországi város, 
(1921) 12,671 lak. 

Grasse, város Franciaország Alpes-Maritimes 
départementjában, (1921) 11,702, mint község 
16,923 lak. 
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*Grasset 1. Alphonse Louis, francia katona
tiszt és író, szül. Bagnéres de Bigorreban 1873 
okt. 17. Művei: La doctrine allemande et les 
lecons de Moukden (1905); La guerre d'Espagne 
(1914); Le maréchal Foch(1919); Franchet d'Es-
peray (1921); Le combat de Neufehateau (1923). 
*2. G.,Eugéne Sámuel, francia iparművész, szül. 

Lausanneban 1845., megh. Sceauxban 1917. Öt
letesillusztrációkat, bútorokat, szőnyegeket, kan
dallókat, ékszereket, rácsmunkákat, könyvtáb
lákat készített, továbbá akvarelleket, miniatű
röket és a párisi kereskedelmi csarnok és az or-
léansi székesegyház üvegfestményeit. Leghíre
sebb festményei: A Szajna az Institutnál; Druida; 
Múzsa stb. Mint építész is működött, tervezte a 
párisi Hotel Dumast és Lausanne egyik kútját. 
V. ö. A. Alexandre, Gr. (Paris 1901). 
*Grassi, Giovanni Battista, olasz zoológus és 

maláriakutató, szül. Rovellascában (Como tar
tomány) 1854 márc. 27., megh. Rómában 1925 
máj. 4. Elóbb orvos volt, később az anatómia 
tanára Cataniában, 1895-től Rómában; alapvető 
tanulmányokat irt a galandféreg fejlődéséről, a 
fllloxeráról, az angolna átalakulásáról; megálla
pította Bastinellival a malária kórokozóját; erre 
vonatkozó nevezetesebb munkái: Studi di uno 
zoologo sulla malária (1901); La malária (1901); 
Animali domestici e malária (1922). 

Gratz Gusztáv, politikus és nemzetgazdász, 
1917 jan. külügyminisztériumi osztályfőnök lett és 
akereskedelernpolitikai osztályokat vezette. 1917 
jún.-szept. ni. kir. pénzügyminiszter volt, majd át
vette a brestlitowski és bukaresti béketárgyalások 
gazdasági részének, valamint a Németországgal 
való gazdasági közeledés előkészítésére és a Len
gyelországgal való viszony rendezésére irányuló 
tárgyalásoknak vezetését. 1919 okt. Magyarország 
béesi követévé nevezték ki, 1921. jan.aTeleki-kor
mányban külügyminiszter lett. Ugyanez év ápr. 
a Károly király első visszatérési kísérletével 
kapcsolatos külföldi beavatkozások folytán le
mondott. Károly király második visszatérési 
kísérlete alkalmával azokhoz tartozott, akik a 
király mellé álltak és Andrássy Gyula gróffal, 
Rakovszky Istvánnal és több társával fogságba 
került; az ez ügyben való eljárást azonban per
törlés folytán beszüntették. Főbb újabb munkái: 
A bolsevizmus Magyaroszágon (1920); Mittel-
europáische Wirtschaftsplane (1925); Ungarische 
Wirtschaftsarbeit (1925—26). 

Graubünden, svájci kanton, ter. 7114 km2, 
(1920) 122,044 lak. 

Graudenz (Grudziadz), 1919 óta Lengyelor, 
szaghoz tartozó város Nyugat-Poroszországban-
(192D 33,516 lak. 

Grauert, Hermann von, német történetíró, 
megh. Münchenben 1924 márc. 12. Újabb müvei: 
Magister Heinrich der Poet u. die röm. Kurie 
(1912); Znr Geschichte des Weltfriedens (1920); 
Gráf v. Hertling (1920). 
•Graul, Richárd, német művészettörténeti író, 

szül. Lipcsében 1862 jún. 24. Előbb a berlini mu
zeumok tisztviselője volt, 1924. a lipcsei muzeu
mok főigazgatója lett. Főbb müvei: Einführung 
in die Kunstgeschiohte (1887); Die Pftanzen in 
ihrer dekorativen Verwertung (1903); Das 18. 

Jahrhundert, Dekoration und Mobiliar (1904); 
Deutsche Kunst in Wort und Farbe (1911); Rem-
brandts Radierungen (1920); Thüringer Porzellan 
dos 18. Jahrhundert (1926). 

*Grautoff, 1. Ferdinánd, német író, szül. Lü
beckben 1871 aug. 10. A Leipziger Neuesten Nach
richten szerkesztője volt 1899— 1922-ig. Seestern 
álnéven több regényt írt. 

*2. G., Ottó, német művészettörténeti író és esz
tétikus, szül. Lübeckben 1876 máj. 31. Előbb Pa
risban volt, majd Berlinben lett a kereskedelmi 
főiskola tanára. Főbb művei: Die lyrische Bewe-
gung im gegenwartigen Frankreich (1911): R. 
Rolland (1914); Kunstverwaltung in Frankreich 
und Deutschland (1915); Die neue Kunst (1920); 
Zur Psychologie Frankreichs (1922). Neje, Gr. 
Erna, szül. Berlinben 1888 jan. 10., költeménye
ket és regényeket irt. 

*Graux, Lucien, francia író, szül. 1878. Fantasz
tikus tárgyú regényei nagy népszerűségnek ör
vendenek, igy négykötetes regényciklusa, Les 
fausses nouvelles de la grandé guerre. Új regény
ciklusában : I. Reincarné; II. Hauté; III. Initié; 
IV. Saturnin le saturnien spiritiszta tendenciájú 

*Grave di Papadopoli, sziget a Piaveban, az 
1918 okt. 24-iki nagy olasz-angol piavei átkelés 
kiindulópontja, amely az osztrák-magyar front 
áttöréséhez vezetett. 

Gravesend, város Angolországban, Kent gróf
ságban, (1921) 31,137 lak. 

Gravina di Puglia, város Olaszország Bari 
tartományában, (1921) 18,250, mint község 21,181 
lakossal. 

*Gravlund,Thorküd,áániió, szül. 1879.Egyike 
hazája legjelentősebb folkloristáinak. Szépiro
dalmi műveiben a sjaellandi parasztság életét 
festi. Főművei: Szigetek; A régi Essing falucská
ban; Viharképek; Dán talaj; Járás. 

Gravosa (szerbül és horvátul Grúz, ejtsd: gruzs) 
falu Dubrovnik (Ragusa) kerületben. 1919 óta 
délszláv, (1921) 2758 szerb-horvát lak. 1923-ban 
hajóforgalma 4163 hajó, P55 millió tonnával. 

Grays Thurrock, város Angolországban, Essex 
grófságban, (1921) 17,364 lak. 

Graz, Stájerország fővárosa, (1920) 157,032 lak. 
Grazié, Marié Eugenie, német költőnő újabb 

művei: Das Buch der Liebe (1916); Homo (1920). 
Great Falls, város Montana északamerikai ál

lamban, (1920) 42,121 lak. 
Great Harwood, város Angolországban, Lan-

cashireben, (1921) 13,605 lak. 
Great Yarmouth, kikötőváros Angolországban 

(1924) 57,780 lak. 
•Grecescu, Demeter, román botanikus, szül. 

Cerneji községben (MehedinJ) 1841., megh. Buka-
restban 1910 okt. 2. Tanulmányait Parisban vé
gezte, hazatérve a bukaresti egyetemen az orvosi 
botanika tanára lett. Megszervezte egész Románia 
herbáriumát. 

Greco, el, spanyol festő, Szent Magdolna c. fest
ménye 1921. a Szépművészeti Múzeumba került. 

Grecsák Károly, jogi író, megh. Budapesten 
1924 dec. 17. 1913-ban kúriai tanácselnök, 1917 
jún.-ban igazságügyi államtitkár, ugyanaz év
ben az Esterházy-kabinetben igazságügyi mi
niszter lett, ezt a tárcát a következő Wekerle-



Gredistye 

kabinetben is megtartotta 1918 jan. 25-ig, ami
korlemondott. Ugyanekkor a v. b. 1.1. méltóságot 
kapta. Ettől kezdve haláláig ügyvédi gyakorla
tot folytatott. 

Gredistye (Grádiste), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Greeii,Bichard, nemet orvos, szül. Blberfelden 

1862 jún. 18. A szemorvostan tanára a berlini 
egyetemen. 1909-ben felfedezte a trachoma kór
okozóját. Önállóan megjelent műve: Die Brfln-
úung der Augenglaser (1921). 

Green-Bay, város Wisconsin északamerikai ál
lamban, (1920) 31,017 lak. 

Greenock, kikötőváros Skóciában, (1925) 82,700 
lakossal. 

Greensboro, város Észak-Karolina északame
rikai államban, (1920) 19,861 lak. 

Greenville, város Dél-Karolina ószakamerikai 
államban, (1920) 23,127 lak. 

Greenwich, London egyik közigazgatási kerü
lete, (1921) 100,493 lak. 

*Gregor, Hans, német színigazgató, szül. Drez
dában 1866 ápr. 14 Előbb szinész volt Boroszló
ban, majd rendező Berlinben, Elberfeld-Barmen-
ban és Görlitzben; 1905. átvette a Komische 
Oper vezetését, amelyet vezető színházzá emelt. 
1911—1918. a bécsi udvari opera igazgatója 
volt. 

Gregori, Ferdinánd, német szinész és igazgató 
újabb művei: Maskenküste (1913); Der Schau-
spieler (1920). 

*Gregory, 1. Isábella Augusta, lady, ír szinmű-
írónő, szül. 1852 márc. 5. Leányneve: Dudley 
Persse. Főbb művei: Gods and flghting men 
(1904); Seven short plays (1909); The Kiltartan 
history book (1909); Irish f olk history plays (1912); 
The golden apple (1916); The dragon (1920). 

*2. G., John Walter, angol geológus és utazó, 
szül. Bermondseyben (London) 1864 jan. 27. Egye
temi tauár Glasgowban. Művei: Foundation of 
British East Africa (1911); Dead heart of Aus-
tralia (1906); The Rift valleys and geology of 
East Africa (1921). 

Greifswald, város Stralsund porosz kerületben 
(1925) 26,383 lak. 

Greiner, Ottó, német festő és rézkarcoló, megh. 
Münchenben 1916 szept. 24. 

*Greinz, Rudolf, német író, szül. Pradlban 
(Tirol) 1866 aug. 16. Elbeszéléseket és regényeket 
ír t ; alakjait főleg a tiroli népéletből veszi. Főbb 
művei: ImHerrgottswinkel(190ö); Aus'm heiligen 
Land (1908); ünterm rőten Adler (1913); Ábtissin 
Verona (1915); Rund um den Kirchturm (1916); 
Königin Heimat (1921); Gordian der Tyrann 
(1924); Tiroler Leüt' (1926). 

Greiz, város Türingiában, (1925) 37,490 lak. 
Greksa István Kázmér, zágrábi egyetemi 

tanár, megh. Budapesten 1921 nov. 13. Az össze
omlás után elhagyta Zágrábot. 

Grenada, a Kis-Antillák egyik szigete, (1919) 
73,880 lak. 

*Grenard, Joseph Ferdinánd, francia Ázsia
kutató és diplomata, szül. 1866 júl. 4. Dutreuil 
de Rhins társaságában járta be Ázsia belső 
részét, erről Mission scientiflique dans la Haute-
Asie (1897—98, 3 köt.) munkájában számol be. 
1924-ben belgrádi francia követnek nevezték ki. | 

Gretzmacher 

*Grenfell, Bemard Pyne, angol papyrológus, 
szül. Birminghamban 1869 dec. 16. Az oxfordi 
egyetem tanára. Számos egyiptomi ásatáson vett 
részt. Főbb munkái: The revenue laws of Ptolenny 
Philadelphus; An Alexandrian erotic fragment; 
New classical fragments; Sayings of our Lord 
frorn a greek papyrus; New sayings of Jesus and 
fragment of a lost Gospel. Ezeken kivül még szár 
mos görög papyrust adott ki. 

Grenoble, Isére franciaországi département 
fővárosa, (1926) 85,621. lak. 

*Grenzmark Posen-Westpreussen, a Posen és 
Nyugat-Poroszország tartományoknak német bir
tokban maradt részeiből 1919. alakított porosz 
tartomány, 7723 km2, (1919) 324,796 lak. Fővárosa 
Schneidemühl. 

•Greschik, 1. Jenő, zoológus, szül. Késmárkon 
1887-ben. Már egyetemi hallgató korában ke
rült mint ornitológus Hermán Ottó mellé a 
Madártani Intézetbe, hol tanulmányai végez
tével modern biológiai laboratóriumot rendezett 
be a hozzávaló szakkönyvtárral együtt. 1920-ban 
a földmivelési miniszter egy felállítandó selyem
tenyésztési kísérleti intézet szervezésével bízta 
meg. Számos szakdolgozata jelent meg hazai és 
külföldi lapokban, melyek a magyar faunát, a 
madarak gazdasági jelentőségét, főleg pedig a 
madarak szövettanát tárgyalják. Fontosabb dol
gozatai : Adatok a hazai egérformák zápfogai-
nak ismeretéhez (1910); A madarak végbélé
nek mikroszkópi anatómiája (1912); A mada
rak állalatti mirigyének szövettani vizsgálata. 
Adat a mucinkópződés ismeretéhez (1913); A ke-
ratinoid réteg keletkezése a madarak izmos 
gyomrában (1914); A levéldarázslárvák közép-
belének hámja ; a mag szerepe a Mlyagalakú él-
választásban(í9ÍS); Néhány madár lépénekszer
kezetéről (1916); Izlelöbimbók az amazonpapa-
gálynyelvén{í917);Asárgafejükirálykatápláló-
csatornája és felső gégefője (1918) stb. 1925 óta 
a Magyar Nemzeti Múzeum Allattárában dolgozik. 

*2. G. Viktor, botanikus és történész, előbbi
nek apja, szül. Lőcsén 1862. Mint lőcsei iskola
igazgató, fáradhatatlan kutatója a Magas-Tátra 
flórájának. Gazdag herbáriumot gyűjtött össze. 
Főleg gombákkal foglalkozik. Nevezetesebb dol
gozatai : Új adatok Szepes vármegye gomba-
virányához (1888); A Magas Tátra szarvas
gombái (1897); Mycotheca et Lichenotheca Car-
pathica (eddig 5 doboz). Számos cikkben ismer
tette Lőcse város gazdag történeti múltját és 
művészettörténeti nevezetességeit. Sok éven át 
a Szepesi Hírnök szerkesztője volt. 

*Gressmann, Hugó, német prot. teológus, szül. 
Möllnben (Schleswig) 1877 márc. 21. Berlinben 
1907. lett egyetemi tanár. Művei: Studien zu 
Eusebs Theophanie (1903—4); Das Gilgamesch-
Epos erklart (1911); Mose und seine Zeit (1913); 
Die Lade Jahves und das Allerheiligste im Salo-
monischen Tempel(1920); Die Paradiessage (1921). 
1924 óta szerkeszti a Zeitschrift für alttestamen-
tische Wissenschaft c. folyóiratot. 

Grethe, Carlos, német festő, megh. Nieuport-
ban 1913 okt. 25. 

Gretzmacher Gyula, bányászati és erdészeti 
főiskolai tanár, megh. Selmecbányán 1906 jan. 
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26. Legnagyobb órdeine a II. Józsefről neve
zett altáró fővágatának kiépítése. Szerkesztette 
a selmeevidéki bányászat átnézetes térképét, 
amely 1886-ban Selmec és környékének magas
sági viszonyai cím alatt meg is jelent. 

Grey of Faliodon, Edward Grey, viscount G. 
angol államférfiú (1. IX. köt.), külügyi államtitkár 
maradt 1916-ig és VII. Eduárd szellemében mé
lyítette a Francia- és Oroszországgal kötött szer
ződést. Jóllehet békés szándékai nyilvánvalóak 
voltak, már 1911. a marokkói kérdésben a német 
•diplomácia félszegsége ós túlzó követelései miatt 
Németország ellen foglalt állást. Nemcsak az 
1912-iki londoni békében, hanem közvetlenül a 
világháború kitörésekor is a végsőkig igyekezett 
•eloszlatni a báborús veszedelmet, amelyet csupán 
akkor nem tudott feltartóztatni, amikor Német
ország Belgium semlegességét megsértette. 1916 
júl. az Asquith-korniánnyal együtt ő is lemondott. 
1919-ben rövid ideig speciális küldetésben volt 
az Egyesült-Államokban, de valójában csak 1922. 
lépett újból előtérbe, amikor a liberális párt jobb 
szárnyát támogatta, a külpolitikában pedig a 
francia barátságot igyekezett helyreállítani. Bé
kés szándékainak továbbra is jelét adta azáltal, 
hogy a locarnói politikát és a Népszövetséget 
melegen támogatta. Egyike volt az elsőknek, akik 
Németország felvételét kivánták. Memoárjait 
Twenty-five years, 1892—1916 címen Irta meg 
(1925). Mint szenvedélyes horgász, korábban szak
munkát irt e tárgyról Fly-flshing (1899) címen. 
*Grexa Gyula, történész, szül. Budapesten 1891 

jan. 2.1914-ben abudapesti egyetemen bölcsészet-
-doktori és tanári oklevelet szerzett, 1919. a Nem
zeti Múzeum könyvtárában nyert beosztást. Főbb 
müvei: Caraffá és az eperjesi vértörvényszék 
(Rozsnyó 1913, 2. kiad. 1914); Arany János 
Csaba király fiának töredékeiről (Budapest 1917); 
A Csaba-monda és a székely hún-hagyomány 
(n. o. 1922). 

Grid (Grid), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Grid (Grid), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Griepenkerl, Ghristian, német festő, megh. 

Bécsben 1916 márc. 22. 
Griesheim (am Main), porosz község Majna-

Frankfurt mellett, (1919) 11,617 lak. 
•Griíiith, 1. Arthur, Ír államférfiú, szül. Dub-

linban 1872., megh. ugyanott 1922 aug. 12. 
Megalapította 1898. a The United Irishman heti
lapot, egyideig Transvaalban élt, 1905. megala
pította a sinnfein-pártot. Ismételten elfogták és 
börtönre ítélték, 1919. Valera köztársasági kor
mányában belügyminiszter volt, 1921. a köztár
saság elnökének választották. 
*2. (?., Dávid Ward, amerikai filmrendező, 

szül. 1880. Újságíró volt, majd rendező lett és 
gyárat alapított, amelyben nagyméretű filmjeit 
készíti: Út a boldogság felé; Intolerance; Két 
árva a viharban; Amerika hőskora stb. 

3. (?., Sámuel Walker, sir, ausztráliai állam
férfiú, megh. Brisbaneban 1920 aug. 9. Müve: 
The Queensland Criminal Code. Lefordította 
Dante Divina Commediáját (1912). 
*Griger Miklós, kat. áldozópap, politikus, szül. 

Körmöcbányán 1880. A teológiát a budapesti 
•egyetemen végezte. Előbb káplán volt a beszterce

bányai egyházmegyében, majd a besztercebányai 
papnevelőintézet lelki igazgatója; később János-
róten (Bars vm.) plébános. 1910-ben néppárti 
programmal föllépett Lukács László ellen, emiatt 
nézeteltérései voltak püspökénél, mire áthelyez
tette magát a székesfehérvári egyházmegyébe s 
ott előbb Bakonysárkányon, 1912. Sóskúton lett 
plébános. A Károlyi-forradalom alatt a székes
fehérvari megyegyűlésen szót emelt a forrada
lom ellen, emiatt a proletárdiktatúra alatt üldö
zésnek volt kitéve. 1920 és 1922. Csornán nemzet
gyűlési, 1926. országgyűlési képviselőnek válasz
tották, Az országgyűlés legkiválóbb szónokainak 
egyike, különösen a szociális kérdések alapos 
ismerője. 

•Grillusz Emil, a Selmecbányái kincstári bá
nyák igazgatója, szül. Besztercebányán 1857 máj. 
21., megh. Selmecbányán 1920 szept. 29. A Sel
mecbányái akadémia elvégzése után 1879. a Sel
mecbányái Zsigmond-akna vezetője, 1881. a pénz
ügyminisztérium bányászati ügyosztályának mér
nöke lett, ahol 1907-ig szolgált. Innen miniszteri 
tanácsosi rangban a selmeci kincstári bányák 
igazgatói állásába került. 

Grimma, város Szászországban, (1920) 11,310 
lakossal. 

*Grimme, Hubert, német orientalista, szül. 
Paderbornban 1864 jan. 24. Előbb a svájci Frei-
burgban, 1910 óta Münsterben egyetemi tanár. 
Főbb müvei: Mohammed (2 köt., 1892—1895); 
Grundzüge der hebráischen Accent und Vokal-
lehre (1896); Psalmprobleme (1902); Mohammed. 
Die wetgeseh. Bedeutung Arabiens (1904); Das 
isr. Pfingsfest und der Plejadenkult (1907); Die 
Oden Salomos, syriseh—hebr.—deutsch, z. Erweis 
eines hebr. Urtexts (1911). Ezenkívül társszer
kesztője a Stúdium z. Gesch. u. Kultur d. Alter-
tums gyűjteménynek. Nagy feltűnést keltett 1924. 
a Sinai-leletekkel, amelyekkel az őshéber írást 
és a mózesi törvények eredetiségót akarta bizo
nyítani. E tárgyról is több szakmunkát írt. 

Grimsby, angol kikötőváros, (1924) 86,810 lak. 
A háború alatt német léghajók több izben bom
bázták. 

Grinád (Grinava), Pozsony vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Griqualand, a brit Fokgyarmatban :Í.G. East, 
(192D 564,827 lak. — 2. G. West, 85,000 lak. 
*Grisar, Hartmann, német történetíró a je

zsuitarendből, szül. Koblenzben 1845 szept. 22. 
1871 óta innsbrucki egyetemi tanár. Főbb művei: 
Gesehichte Roms und der Papste im Mittelalter 
(1901);Luther (1911—12,3 köt.); Martin Luthers 
Lében und sein Werk (1926). 

•Grisebach, Eberhard, német filozófus, szül. 
Hannoverban 1880 febr. 27. Egyetemi tanár Je
nában. Főbb művei: Wahrheit und Wirklichkeit 
(1919); Die Schule des Geistes (1921); Erkenntnis 
und Glaube (1923); Probleme der wirklichen 
Bildung (1923); Die Grenzen des Erziehers und 
seine Verantwortung (1924). 

Grittner Albert, vegyészmérnök, megh. Buda
pesten 1918 dee. 1. Vegyészi működése a kémiai 
technológia és rendszeres anyagvizsgálat terén 
irányadó volt. A Máv. speciális célokat szolgáló 

I anyagvizsgáló laboratóriumát G. tervezete szerint 
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állították fel és rendezték t>e s azt nagyszabású 
intézetté fejlesztette. 

Grivegnée, belga város., (1920) 12,845 lak. 
Grocka, dunamenti község Észak-Szerbiában, 

Belgrádtól 25 km. DK.-re. 1915 okt. 6—10. itt 
kelt át Gallwitz tábornok hadserege a Dunán 
és G.-t súlyos harcok árán birtokába vette. 

Grodek (G. Jagiellonski), város Galiciában, 
1915 jún. 12. Böhm-Ermolli osztrák-magyar had
serege itt győzelmet aratott az oroszokon. Most 
Lengyelországhoz tartozik. 

Grodno, előbb orosz kormányzóság, 1922-től 
Lengyelország része;ter.38,669km2,(i9io)1.951,700 
lak. Fővárosa G., (ww) 61,600 lak. A világháború
ban 1915 szept. 2. a németek elfoglalták. 

Grodno (Grodnau), Vas vm. (Tr. A.) 
*Groener, Wilhelm, württembergi tábornok, 

szül. Ludwigsburgban 1867 nov. 22. A német, nagy-
vezérkarban a vasúti osztály főnöke volt. A világ
háborúban előbb a birodalmi hadügyminiszté
riumban működött, 1917. hadtestet vezényelt, az 
új német birodalmi kormányban 1920 jún.-tói 1923 
aug.-ig közlekedésügyi miniszter volt. Munkája: 
Der Weltkrieg und seine Probleme (1920). 

*Gróh, 1. Gyula, kémikus, szül. Esztergomban 
1886 jan. 16. A felső ipariskola elvégzése után 
az Ampelológiai intézetben, majd az állatélettani 
és takarmányozási kísérleti állomáson Tangl 
tanár mellett foglalkozott kémiai tanulmányok
kal s közben Berlinben is dolgozott Nernst inté
zetében. Miután a Pázmány Péter egyetemen 
bölcsészdoktorrá képesítették, 1913. az állatorvosi 
főiskolán a kémia segédtanárává, majd 1917. 
nyilv. r. tanárává nevezték ki. A Szent István 
Akadémia rendes, a Tud. Akadémia lev. tagja; 
egyet, magántanár. Kísérletes vizsgálatokon ala
puló, bel- és külföldi kémiai folyóiratokban meg
jelent értekezésein felülegyetemi és főiskolai tan
könyvei: Általános chemia (3. kiad. 1921., német 
nyelven 1923); Anorganikus chemia (2. kiad. 
1923); Organikus chemia (3. kiad. 1923). 

2. G. István, iparművész, 1925—26. restau
rálta a budapesti egyetemi templomnak freskóit. 

Grohot (Grohot), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Groller, Balduin, német író, megh. Bécsben 

1916 mára 22. 
Groningen (Gröningen), németalföldi város, 

(1924) 96,659 lak. 
Groos, Kari, német filozófus, újabb müvei: 

Bismarck im eignen Urteil (1920); Pürst Metter
nich (1922); Der Aufbau der Systeme (1924); Na-
turgesetze und historische Gesetze (1926). 

Groot, Jan Jákob Maria de, sinológus, megh. 
Berlinben 1921 szept. 24. Újabb művei: Thereli-
gion in China. Universism. A key to the study of 
Taoism and Confucianism (1912-től, 6 k.); Die 
Hunnen d. vorchristl. Zeit. Chinas, Urkunden z. 
Gesch. Asiens I. (1921). 
•Grosni, orosz város Kaukáziában, (1920) 45,210 

lakossal. 
*Gross, 1. George, német festő ós grafikus, szül. 

Berlinben 1893 júl. 26. Futurista képe: Der Aben-
teurer (Drezda, Stadtmuseum, 1919) ós szatirikus 
lapjai: Gott mit uns; Das Gesicht der herrschen-
den Klasse (1918); Kleine Grossmappe (1920) na
gyon népszerűek. Mint illusztrátor is ismert. | 

2. (?., Haris, osztrák büntetőjogász, megh. 
Grazban 1915 dec. 9. 

8. G., Hans, német léghajóstiszt, megh. Ber
linben 1924 febr. 29. 

4. G., Kari, magyar születésű bécsi író, megh. 
Bécsben 1916 aug. 28. 

*Grosschmid Lajos, matematikus, G. Béni 
(1. IX. köt.) fia, szül. Nagyváradon 1886 ápr. 21. 
Egyetemi tanulmányai végeztével sub auspiciis 
regis doktorrá avatták, majd budapesti tudomány
egyetemi magántanár és a közgazdaságtudo
mányi kar r. tanára lett. A Szt. István Akadémia 
és a Math.-Phys. Társ. tagja. Főbb müvei: Feje
zetek az algebrából (Budapest 1923); Előadások 
a matematika elemeiből (u. 0. 1923). 

*Grosse, Ernst, német filozófus és etnológus, 
szül. Stendalban 1862 júl. 29. A freiburgi egye
temen 1920.akeletázsiai művészettörténet tanára 
lett. Főbb művei: KunstwissenschaftlicheStudien. 
(1900); Die ostasiatische Tuschmalerei (1922); 
Die ostasiatische Plastik (1922). 

Grossenhain, város Szászországban, (i925> 
12,911 lak. 
•Grosseteste Róbert, (Greathead), középkori 

angol bölcselő, lincolni püspök, szül. 1175., megh. 
1253. Az empirikus irányú oxfordi iskola egyik 
legnagyobb hatásúmestere. Aristotelest fordította 
és magyarázta és természettudományi munkái
ban hangsúlyozta a geometriai, és fizikai törvé
nyek érvényességét a világfolyamatban. 

Grosseto, 1. tartomány Olaszországban, !i924> 
165,524 lak. — 2. G., a tartomány fővárosa, mint 
község (1925) 19,009 lak. 

Grosslichterf elde, 1. Berlin-Lichterfelde. (XX. 
kötet.) 

*Grossmann, Ernst, német csillagász, szül. 
Rotenburgban (Hannover) 1863 febr. 16. A mün
cheni csillagvizsgáló főobszervátora. Egyetemi 
tanár lett 1919. Több önálló csillagászati munkát 
irt, nevezetesebbek: 765 Fixsternparallaxen der 
Zone Belin-A. (1916); Bewegung des Merkur-
perikels (1921). 

Grósz 1. Béla, festő, megh. Budapesten 1914 
okt. 15. 

2. G.^Emil, szemorvos, egyet, tanár újabb 
művei: Über einige Operationsmethoden aus der 
kön. ung. Universitatsaugenklinik No. I. Budapest 
(Arch. Ophthalmologie 1921); Előadások, beszé
dek, tanulmányok (Budapest 1925). 

3. G. Gyula, gyermekorvos, 1917. a budapesti 
egyetemen m. tanárrá habilitálták. Újabb önálló' 
müve: Gyermekegészségtan (Budapest 1914). 

*Grotenfelt, Arvid von, finn történetfilozófus,, 
újabb nagyon elterjedt munkája: Áusserungen 
zur Werturteilsdiskussion im Ausschuss űes-
Vereins für Socialpolitik (1913). 

Groth, Paul, német mineralógus, 1919. befe
jezte Chemische Kristallographie c. munkáját; 
más munkája: Elemente der physikallschen und. 
chemischen Kristallographie (1921.) 

Grothe, Hugó, földrajzi író újabb művei: Bul-
garien (1921); Schicksale und Entwicklung des 
AuslandsdeutsehtumsimletztenJahrzehnt(1922); 
Staaten und Völker nach dem Weltkriege (1923); 
Grundlinien und Tatsaehen zur Kundé des Aus-
landsdeutsehtums (1926). 
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Grottaglie, város Olaszország Lecee tarto
mányában, (1921) 11,076 lak. 

Grotte, város Girgenti olasz tartományban, 
Sziciliában, mint község (1921) 11,576 lak. 

Grotthuss, Jeanot Emil, báró, német iró, 
mesh. Berlin-Lichterfeldeben 1920 aug. 30. 
*Gröner, Wühelm, württembergi tábornok, 1. 

Groener. (XX. köt.) 
Gröningen, város, 1. Groningen. (XX. k.) 
Grönland, sziget, dán gyarmat, ter. 2.174,000 

km2, ebből csupán 88,100 km3 jégmentes, (1923) 
14,80í lak. Közigazgatásilag feloszlik É.-, D.- és 
K.-G.-ra. Nagyobbrészt ismeretlen É.-i partvidé
két 1921. Lauge Koch beutazta s arról térkép
felvételt készített. V. ö. Geogr. Journal (1923). 

Grube, Max, német színész és író újabb mű
vei: Jugenderinnerungen (1917); Am Hofe der 
Kunét (1918); Oh Theater (regény 1921); Ge-
schichte der Meininger (1926). 

Gruber, Max, higiénikus, 1924. Münchenben 
a bajor tud. akadémia elnöke lett. 

Grubesov (Hrubieszov), lengyel város a ré
gebbi Lublin kormányzóságban, 10,000 lak. 
*Grudziadz, város, Graudenz. (XX. k.) 
Grujelács (Gruielaciu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Grujios Mihály, károlyvárosi görögkeleti 

szerb püspök, a karlócai metropolia adminisztrá
tora, megh. 1914 márc. 7. 

Grujios Száva, szerb államférfiú, megh. Bel
grádban 1913 nov. 3. 
*Grumo Appula, város Olaszország Bari tarto

mányában, (1923) 10,140, mint község 12,155 lak. 
Grunewald, 1. Berlin- Grunewáld. (XX. köt.) 
Grúny (Gruni), Krassó-Szöróny vm. (Tr. R.) 

•Grupello, Gábriel, cheválier de, szobrász, szül. 
Brüsszelben 1644 máj. 22., megh. Ehrensteinben, 
Aachen mellett, 1730 jún. 20. Antwerpenben állí
tólag A. Quellinus tanítványa volt, majd II. Ká
roly spanyol király, később János Vilmos düssel
dorfi választófejedelem udvari szobrásza lett. Fő 
művei: márványkút Neptunnal ós Thetisszel 
(Brüsszel); János Vilmos fejedelem bronz lovas
szobra (Düsseldorf) stb. 
*Gruzsecki, Arthur, lengyel iró, szül. Kolomeá-

ban 1852. Regényei Lengyelország politikai ós 
társadalmi küzdelmeinek képét rajzolják. Neve
zetesebbek : A vakondok; Sáskák; A porosz hu
szár ; A vulkánon. 
*Gruzsevszkij, Michailo Szergejevics, 1. Hru-

zswszhij. (XX. k.) 
Grimberg, porosz város Sziléziában, (1925) 

24,857 lak. 
Grünberg, Kari, osztrák nemzetgazdász és 

agrártörténész, újabban a frankfurti egyetem 
tanára. Újabb munkái: Die Internationale u. der 
Weltkrieg (1916); Grundgesetz d. russ. Sovjet-
republik (1919); F. A. v. Blanc (1922); Morellys 
Code de la nature (1922). Szerkeszti a Haupt-
werke des Sozialismus und der Sozialpolitik c. 
sorozatos munkát és az Arehiv f. Gesch. des 
Socialismus c. folyóiratot. 
•Grünberger, Alfréd, osztrák államférfi, szül. 

Karlsbadban 1875 okt. 15. Jogi tanulmányai vé
geztével a kereskedelmi minisztérium osztály
főnöke, majd a világháború után, 1921. népólel-
mezési és egyszersmind kereskedelmi miniszter, 

azután a Seypel-kormányban külügyminiszter 
volt. 1924 ótaaz osztrákköztársaság párisi követe. 

Grünfeld Vilmos, hegedűművész és pedagó
gus, megh. Budapesten 1921 nov. 26. 

Grünfeld, Alfréd, osztrák zongoraművész, 
megh. Bécsben 1924 jan. 4. 

*Grünn János, közgazdász, szül. Besztercebá
nyán 1864 jún. 3. A budapesti egyetem 1886. 
áll. tud. doktorrá avatta, majd a pénzügyminisz
térium szolgálatába lépett, 1900. min. titkár, 
1910. min. tanácsos, 1912. az Osztrák-Magyar 
Bank kormánybiztosa, 1917. a hitel és a közgazda
sági osztály államtitkára lett. A háborúban a 
hadikölcsönök kibocsátása és az ország ellátásá
nak pénzügyi lebonyolítása volt a feladata. 
A kommün bukása után az első Friedrich-kor-
mányban pénzügyminiszter volt, ez idő alatt 
(1919 aug.—szept.) megszüntette az ú. n. fehér
pénz forgalmát és helyreállította az összekötte
tést az Osztrák-Magyar Bankkal. 1919-ben a 
Hangya-központ igazgatóságában foglalt helyet. 

Grünwedel, Albert, német archeológus és filo
lógus, résztvett Le Coq korszakalkotó turkesz-
táni expedíciójában, mely napfényre hozta a 
Turfánleleteket. Újabb munkái: Lepcha-Diction-
nary (1898); Altbuddhistische Kunststatten ín 
chines.Turkestan(1912); Der Wegnach Sambhala 
(1915). 

*Grützmacher, Richárd, német prot. teológus, 
szül. Berlinben 1876 dec. 8. Előbb Rostockban, 
1916-ban Brlangenban lett egyetemi tanár. Főbb 
művei: Wort und Geist (1902); Studien zur syste-
matischen Theologie (1905—9); Modern-positive 
Vortráge (1906); Nietzsche (1910); Monistische 
und christliehe Bthiker (1913); Alt- und Neu-
protestantismus (1920); Buddha, Konfuzius, Zara-
thustra und Muhammed (1921). 

Grützner, Eduárd, német festő, megh. Mün
chenben 1925 ápr. 2. 

*Grzesinski, Albert, porosz politikus, szül. Trep-
towban 1879 júl. 28. Fémmunkás volt. 1921-ben 
mint szociáldemokrata bekerült a porosz képvi
selőházba, 1925. Berlin rendőrségének elnöke lett, 
1926 október óta porosz belügyminiszter. 

Guadalajara, 1. spanyol tartomány, ter. 12,192 
km*, (1924) 205,084 lak. — 2. G., a tartomány fő
városa, (1921) 13,536 lak. — 8. G., Jalisco mexikói 
állam fővárosa, (1921) 149,308 lak. 

Guadeloupe (La G.), francia gyarmat és szi
getcsoport az Antillákon, ter. összesen 1780 km2, 
(1921) 229,839 lak. Fővárosa Basse-Terre kikötő, 
8318 lak. 

Guadix, város Spanyolországban, Granada tar
tományban, (1920) 12,729, mint község 16,141 lak. 

' G n a h o (QÖT.), 1. Mikania. (XIII. k.) 
Gualdo Tadino, város Olaszország Perugia 

tartományában, mint község (1921) 14,572 lak. 
Gualeguay, város Argentínában, (1914) 12,655 

lakossal. 
Gualeguaychu, város Argentínában, (1914) 

17,880 lak. 
Guam, a Marianna-szigetek legnagyobbika, 

az északamerikai Egyesült-Államok birtoka a 
Csendes-óceánban, (1928) 15,160 lak. 

Guanabacoa, város Cuba szigetén, (1919) 16,352 
lakossal. 
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*Guanacaste, portoricoi tartomány (azelőtt Mo-
racia), ter. 12,240 kin2, (192:0 51,192 lak. Fővá
rosa Libéria (azelőtt G), (1922) 2685 lak. 

Guanajuato, Í.Mexikó egyik állama, ter.39,585 
km2, (192D 855.949 lak. — 2. G. (Santa Féde G.), 
az állam fővárosa, kb. 42,000 lak. 

Guantanamo, város Cuba szigetén, (1919) 
68,883 lak. 

Guarda, portugál kerület, ter. 5482 km2, (1920) 
256,243 lak. 

*Guardini, Bomano, kat. teológus, német Író, 
sztil. Veronában 1885 febr. 17. A boroszlói egye
tem tanára lőtt 1923. A német kat. ifjúsági moz
galmak egyik vezére. Főbb müvei: Die Erlözungs-
lehre des heiligen Bonaventura (1921); Vom Geist 
der Liturgie (1918); Vom Sinn der Kirche (1922); 
Von heiligen Zeichen (1922). 1921-ben megin
dította a Jahrbuch für Literaturwissenscliaft 
folyóiratot. 

Guárico, Venezuela egyik állama, ter. 66,400 
km2, (1920) 122,190 lak. Fővárosa Calabózo. 

Guatemala (1. IX. k.), középameríkai köztársa
ság; ter. 109,724kru2, (1923) 2.454,000 lak.,melyből 
60<>/0 indián. Fővárosa G. (la Antigua), (1921) 7973 
lak. Régebbi fővárosa G. la Nueva, melyet 
az 1917—1918-iki földrengés elpusztított, (1921) 
112,086 lak. Közigazgatási felosztását a követ
kező táblázat mutatja: 
Közig, kerület 
(departamento) 

Alta Verapaz ... 
Amatitlan ... ... 
Baja Verapaz ... 
Chimaltenango 
Chiquimula 
Escuintla ... .. 

Guatemala 
Huehuetenango 

Izabel -
Jalapa 
Jutiapa 
Peteo 
Quezaltenango 
Qnicuó .. . ... ... 
Retalhuleu 
Sacatepequez 
San Marcos 
Santa Rosa... 
Solola 
Suchitepequez... 
Totonioapam ... 
Zacapa ... 

Terület 
km* 

8,707 
890 

3,535 
2,020 
2,554 
4,011 

2,301 
7,506 

8,975 
1,912 
3,344 

36,033 
2,317 
8,494 
1,798 

464 
3,576 
3,394 
2,171 
1,408 
1,086 
3,223 

Népesség 
(1921) 

161,405 
37,705 
68,531 
88,030 
94,182 
58,989 

216,807 
137,166 

19,932 
43,041 
94,213 
7,820 

Főváros 

Cobán 
Amatitlan 
Salamá 
Chimaltenango 
Chiquimula 
Escuintla (La Concep-

cion de) 
Guatemala (la Antigua) 
Huehuetenango (La Con-

cepcion) 
Puerto Barrios 
Jalapa 
Jutiapa 
Flores 

168,754 j Quezaltenango 
138,076 |i Quiché 
37,145 
46,453 

176,402 
81,343 

104,283 
64,820 
94,080 
65,723 

Retalhuleu 
Guatemala ( la Antiua) 
San Marcos 
Cuajiniquilapa (S. Rosa) 
Sololá 
Mazatenango 
Totonioapam 
Zacapa 

Története. G. 1917. megszakította a diplomá
ciai érintkezést Németországgal. CJ. a. évben meg
választották elnöknek Gabrerát, aki 1898 óta dik
tátor volt, azonban 1920. lázadás tört ki ellene, 
mire ő lemondott Herrera javára. Bz, mint kitűnő 
gazdasági szakember, rendbe hozta az 1917—1918. 
évi földrengések kárait. 1921-ben G., Honduras 
és Salvator megkötötték a középamerikai uniót. 
1922-ben véres lázadás tört ki s a katonai párt 
Orellanát ültette az elnöki székbe. Ennek első 
dolga volt r kilépni az Unióból. 1924-ben G. az 
Egyesült-Államokkal és Németországgal legtöbb 
kedvezményes vámszerződést kötött. 1926 nov.-
ben Ghacon Luizt választották a meghalt Orellana 
utódává hat évi időtartamra. Chaeon megszün
tette azokat a szigorú intézkedéseket, melyeket 

Orellana alkalmazott a katolikus egyház, különö
sen a szerzetesrendek ellen. V. ö. Doneville—Five, 
G. and the States of Central-America (1913); 
Mejia, Geográfia de la Rep. G. (1922); Munro 
G. (1919). 

Guayaquil (Santiago de G.), kikötőváros 
Ecuadorban, (1919) 93,851 lak. 

Guayas, ecuadori provincia, ter. 21,278 km8, 
233,000 lak. Fővárosa: Guayaquil. (1. IX. és XX. 
kötetben). 

Gubbio, város Olaszországban, Perugia tarto
mányban, (1921) 5503, mint község 30,435 lak. 

Guben, porosz város Niederlausitzban, (1919) 
38,124 lak. 

Gucskov, Alexander Ivanovics, orosz poli
tikus, 1910-ben a duma elnöke lett, de erről lemon
dott Stolypin erőszakossága miatt. Az 1917. márc. 
forradalomban hadügyminiszter volt, miután a 
cárnak a lemondatást többedmagával átadta. 
Mint a forradalmi kormány tagja, az entente ér
dekében dolgozott, de a forradalom balfelé fordu
lása azonban tehetetlenségre kárhoztatta és Pa
risba menekült, ahol a bolsevistaellenes front 
egyik vezetője. 

•Gudzsrat (Gujrat), város Brit-India Pandzsab 
tartományában, (1921) 21,247 lak. 

Guelph, város Kanadában, Ontario államban, 
(1921) 18,128 lak. 

*Guenther, Konrád, német zoológus, szül. Rigá
ban 1874 máj. 23. Egyetemi tanár lett 1913. 
Freiburgban. Müvei: Der Darwinismus und die 
Probleme des Lebens (1904, 12. kiad., 1912); 
Einführung in die Tropenwelt (1911); Der 
Naturschutz (1910); Vom Urtier zum Menschen 
(1919). 

Guernsey, a Normann-szigetek egyike, ter. 
64 km2, (1921) 38,815 lak. 

Guerra-Junqueiro, Abilio, portugál költő, 
megh. Lisszabonban 1923 júl. 7. 

Guerrero, Mexikó egyik állama, ter. 64,458 
km2, (1921) 531,565 lak. 

*Guerrier (ejtsd: gémé), Vladimír, orosz történet
író, szül. 1837 máj. 17., megh. Moszkvában 1920. 
Művei: Leibniz, sein Jahrhundert und seine Be-
ziehungen zu Russland (1873); Princessin Sophie 
Charlotte, Gemahlin des Zarewitsch Alexis (1878); 
L'abbé de Mably (1886). Politikailag az októb
ristákhoz tartozott. 

Guerrini, Olindo (álnevén Lorenzo Stechetti), 
olasz költő, megh. Bolognában 1916 okt. 21. V. ö. 
Croce, La letteratura della nuova Itália II. köt. 
(1914). 

Guesde (ejtsd: gsd), Jules Basile, francia szo
cialista politikus, megh. Saint-Mandéban 1922 júl. 
28. 1915—16-ban tárcanélküli miniszter volt. 

*Guesleve (régebben Eupatoriá), kikötőváros 
Szovjet-Oroszországban, a Krim-félszigeten, (i9ao) 
30,172 lak. 

Guga (Guga), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Guglia (ejtsd: gúija), Eugen, német történetíró, 

megh. Grazban 1919 júl. 
*Guglielminetti, Amália, olasz írónő, szül. 

1889. Főtémája az erotika, hidegen csillogó ver
seiben, elbeszéléseiben és nagy sikert aratott ver
ses drámáiban egyaránt. Legismertebb alkotásai: 
Le vergini folli (A balga szüzek); L'amante 
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Guicclardini 

ignoto (Az ismeretlen szerető); I volti deli amore 
(A szerelem arcai). 

Guicciardini, Francesco, gróf, olasz állam
férfi, niegh. Rómában 1915 szept. 1. 

Guiffrey, Jules, francia művészettörténeti író, 
megh. Parisban 1918 nov. 26. 
•Guignebert (ejtsd: guayber), Charles, francia tör

ténetíró, szül. Villeneuve-Saint-Georgesban 1867 
jún. 18. A Sorbonne tanára lett 1906. Főbb művei: 
Manuel d'histoire ancienne du christianisme: les 
origines (1906); La primauté et la vernie de Pierre 
áRome(1909); Leprobléme de Jósus(1914); La vie 
caehée de Jésus (1921); La probléme religieuse 
dans la Francé d'aujourd'hui (1922). 
*Guilbeaux (ejtsd: gíibó), Henri,francia író, szül. 

Verviersben (Belgium) 1885 nov. 5. A világháború 
fllőtt anarchista volt; 1914. Genfbe szökött s ott a 
Demain c. lapot szerkesztette. 1917-ben a szovjet 
propagandairodájában dolgozott. 1919-ben Fran
ciaországban az ellenséggel való cimborálás vádja 
alapján távollétében elitélték. 1924-ben visszatért 
Franciaországba, ahol fogságra vetették, de nem
sokára kegyelmet kapott. Költeményeken kívül 
írt háborúellenes röpiratokat, mint Pour Romáin 
Eolland (1915); Mon crime (1918). 

Guildford, város Angolország Surrey grófsá
gában, (192D 24,927 lak. 
*Guillaumat (ejtsd: gijjomá), Marié Louis Adol-

plie, francia tábornok, szül. Bourgneufben 1863 
jan. 4. Előbb Tonkingban szolgált; résztvett a 
boxer-lázadás leverésében, 1903. St.-Cyrben lett 
a hadtörténet tanára, 1914. pedig a hadügymi
nisztérium irodafőnöke; részt vett Verdimnél és 
a Somme melletti harcokban, 1917. Szalonikiban 
volt főparancsnok, de 1918. Paris védelmére 
visszarendelték. A háború végén az Aisne mellett 
vezényelt, a háború befejezése óta a legfelsőbb 
haditanács tagja lett és meghívták a görög had
sereg reorganizálására, 1924. a rajnai megszálló-
csapatok főparancsnokává neveztek ki. 
*Guillaume (ejtsd: gíjóm), Charles Edouard, 

francia fizikus, szül. Fleurierben (Svájc) 1861 
febr. 15. A párisi nemzetközi mértékhivatalnak 
1915. igazgatója lett. Feltalálta az «invar» nevű 
ércet,melyet nikkelből és acélból állított elő. 1920. 
megkapta a fizikai Nobel-díjat. Főbb müvei: 
Traité pratique de la thermomótrie de précision 
(1889); ünités et étalons (1893); Les radiations 
nouvelles (1896); Recherches sur le nickel (1898); 
Lesapplicationsdes aciers au nickel(1904); Déter-
mination du volume du kilogrammé d'eau (1910); 
Compensation des horloges et des montres (1921) ; 
Initiation á la mécanique (1921, 7. kiad.); Les 
récents progrés du systéme métrique (1907—21). 
•Guillemard, Francis Henry Hűl, angol geo

gráfus, szül. Blthamben 1852 szept. 12. Cambrid-
geben tanult és sokat utazott a lappok közt, Dél
afrikában és Délázsiában. Később a geográfia 
tanára lett Cambridgeben. Fontosabb munkái: 
The couise of the Marchesa; Life of Magellan ; 
Australasia (Russel Wallace-szel közösen); Orni-
thology of Cyprus (Lord Lilforddal). 

Guimerá, Don Angel, katalán költő, megh. 
Barcelonában 1924 júl. 19. 

Guinea, Afrika Ny.-i részének tengerparti vi
déke, Felső- v. É.4 és Alsó- v. D.-i G.-a oszlik. 

Gulácsy 

Gyarmatok: 1. Francia G- (Guinée Frangaise), 
tor. 231,700 km*, (1925) 2.026,321 lak.,köztük 1885 
európai. 1922 óta gyapotültetvényei is vannak. 
Fővárosa Konaky. — 2. Portugál G. (Provincia 
da Guiné), ter, 3ci,625 km2, (1920) 289,000 lak., 
köztük 300 fehér. Fővárosa Bolama. — 3. Spa
nyol G. (Guinea Fspanola), ter. 26,659 km2, 
118,293 lak. Fővárosa Sta Isabel, egyszersmind 
Fernando Po sziget főhelye. 

Guineai bors (növ.), 1. Xylopia. (XIX. k.) 
Guipuzcoa, spanyol tartomány, ter. 1885 km2, 

(1820) 257,191 lak. 
•Guiraud (ejtsd: giró), Jean Hippolyte, francia 

történetíró, szül. Quillanban (Aude) 1866 jún. 14. 
Előbb Marseilleben volt egyetemi tanár, majd 
Bésanconba ment át. Főbb művei; L'église et les 
origines de la renaissance (1902); Histoire par-
üale, histoire vraie(1911—17,4köt.); La reformé 
á Montpellier (1918, 2 köt.). 

Guitry (ejtsd: gitri), 1.1/ucien, francia színész, 
megh. 1925 jún. 1. 

*2. G., Sacha, francia színész és drámaíró, Lucien 
G. fia, szül. Szent-Pétervárt 1885 febr. 21. Főbb 
színművei: La clef; Tel pere tel fils; Nono; 
La prise de Bery-op-Zoom; Le veilleur de nuit; 
Pasteur; Mon póré avait raison; Béranger; Le 
grand-duc; L'amour masque ; Deburan ; Etoile 
nouvelle, stb. Hihetetlenül termékeny író, akinek 
darabjait a színpadtechnika nagy ismerete jel
lemzi. Több drámáját Budapesten is játszották. 

Gujána (Guayana, Guiana, Guyane), délame
rikai angol, holland és francia gyarmat. — 1. 
Brit-G. (British Guiana), brit koronagyarmat, 
ter. 231,700 km2, (1924) 301,204 lak. Fővárosa 
Georgetown, kikötő, 55,638 lak. — 2. Francia-G. 
(La Guyana), ter. 88,240 km2, (1921) 44,202 lak., 
közte 3775 fegyenc. Fővárosa Cayenne kikötő, 
10,146 lak. — 3. Németalföldi-G. (Surinam), 
ter. 129,100 km2, (1925) 108,874 lak. Fővárosa 
Paramaribo kikötő, 50,560 lak. 

Gulács, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1367 lak. 

•Gulácsy, 1. Irén, Pálffyné, írónő, szül. Lázár
föld-pusztán (Torontál vm.) 1894 szept. 9. Közép
iskolai tanulmányainak végzése közben, 16 éves 
korában ment feleségül unokabátyjához, Pálffy 
Jenőhöz, ki akkor az Esterházy hercegi ura
dalom mérnöke volt. Több esztendeig éltek a 
Hanság síkságain, hol G. férje vasutat épített. 
Itt látta meg G. azokat a problémákat, amelyek 
később regényeiben foglalkoztatják. Első munkái 
1919. jelentek meg a Nagyvárad c. politikai 
napilapban, amelynek 1921 óta belső munka
társa. Munkatársa a Magyarságnak is. A háború 
alatt férje — kivel Nagyváradra költöztek — 
megrokkant s ekkor a marosvásárhelyi Zord 
Idők c. lapvállalat regénypályázatától indíttatva, 
megírta Förgeteg c. regényét (1925), melyben a 
magyar földmívesnép háború utáni legnagyobb 
problémájával, a földreformmal foglalkozik. 
Többi regényében és színművében hasonló tár
gyak foglalkoztatják. A földhöz ragadt magyar 
paraszt életének és lelki világának kitűnő isme
rője. Tevékeny részt vesz az erdélyi magyarság 
irodalmi és társadalmi életében, mint az Országos 
Erdélyi Magyar Párt és a nagyváradi Szigligeti 

?<* 



Gulyás — 324 Cunkel 

Irodalmi Társaság elnöke. Munkái: a) Regények: 
Förgeteg (Kolozsvár 1925); Hamueső (u. o. 1926); 
Fekete vőlegények (1926); Ragyogó Kovács Ist
ván (novellák, Marosvásárhely 1926); A bihari 
bölény (regény, sajtó alatt), b) Drámái: Valuta 
(parasztdráma 3 felv., Nagyvárad 1920); A kincs 
(falusi történet 3 felv., Kolozsvári Nemzeti és 
Nagyváradi Szigligeti-színház 1923); A kobra 
(társad, dráma 1 felv., u. o. 1923); Napáldozat (az 
1924 évi kolozsvári drámapályázat nyertese. Pa
rasztdráma 3 felv., Kolozsvári Magyar Színház 
1925). V.ö. Walter Gyula.P.G. I. Pásztortűz (1925). 

2. G. Lajos, festő, müveiből, amelyeket elbo
rult elmével festett a lipótmezei tébolydában, 
1922. kiállítást rendeztek barátai. 
*Gulyás, 1. József, irodalomtörténész, szül. Deb

recenben 1885 dec. 11. A debreceni ref. főgim
názium elvégzése után, mint az Eötvös-kollégium 
növendéke a budapesti egyetemen végezte filo
zófiai tanulmányait. 1909-ben a szatmárnémeti, 
1910. a sárospataki ref. főgimnázium tanára lett. 
Önálló munkái: Az Árgirus-mese feldolgozásai 
(Sárospatak 1910); Argirus és Tündér Ilona 
(verses feldolgozás, u. o. 1912); Magyarázatos 
Phaedrus (u. o. 1913); Vergilius jelzői (u. o. 
1913); Erdélyi János két kéziratban maradt 
drámája (u. o. 1917); A sárospataki kéziratos 
népmesegyűjtemény (u. o. 1917); Tokaji ref. 
papok (u. o. 1917); Jókai kacér női (u. o. 1918) ; 
Tompa és a nevelőoktatás (u. o. 1920); A refor
máció és a magyar irodalom (u. o. 1921); Egy
némely feljegyzések (u. o. 1922). Harsányi István
nal közösen írt művei: A kuruc balladák hite
lessége (u. o. 1914); Csokonai Vitéz Miliály összes 
müvei (5 köt., Budapest 1922); Dolgozatok (Sá
rospatak, 1926); A Perényiek a magyar iro
dalomban (Sátoraljaújhely 1926). Számos szak
tanulmánya, cikke és verse jelent meg. 
*2. G. Károly, író, szül. Debrecenben 1873. 

A marosvásárhelyi ref. kollégium rajztanára, 
1917. a marosvásárhelyi gr. Teleki-könyvtár őre 
lett. Irodalmi és művészettörténeti tanulmányai, 
novellái különböző folyóiratokban láttak napvilá
got. Önálló müvei: Földi János Magyar Gram
matikája (Budapest 1912, a Magyar Tud. Aka
démia kiad.); Bagoly Bandi lakodalma (Maros
vásárhely 1922). 

3. G. Pál, irodalomtörténész, 1914. a könyvtár
tan magántanára lett a budapesti tud. egyetemen. 
1916-ban kinevezték a Muzeumok és Könyvtárak 
Orsz. Főfelügyelőségének előadójává. A kommün 
bukása után ismét elfoglalta hivatalát s a minisz
térium őt bizta meg a könyvtári politikai meg
bízottak irattára tudományos feldolgozásával. 
1922-ben megbízták a belügyminisztérium könyv
tárának rendezésével s még az évben hivatala 
feloszlattatván, 1923-ban kinevezték a Magyar 
Nemzeti Múzeum főkönyvtárnokává s 1924-ben 
az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet 
nyerte. Rendes tagja a Szent István Akadé
miának. Ujabb munkái: A németalföldi könyves
házak és velük rokon intézmények (Budapest 
1913); A népkönyvtárak rendezése, fenntartása 
és kezelése (2. kiad. u. o. 1913); Mátyás király 
könyvtára (u. o. 1916); Népkönyvtári címjegyzék 
(II. pótkötet, u. o. 1916); Magyar szépirodalom 

idegen nyelven a M. N. Múzeum könyvtárába-
(u. o. 1917 és 1920); Könyvtári problémák (u. o. 
1917); Kommunista könyvtárpolitika(\i. o. 1921); 
A könyvek és könyvtárak egykor és most (u. o. 
1924); A m. kir. belügyminisztérium könyvtárá
nak betüsoros szakcímtára (névtelenül, u. o. 
1925); Magyar életrajzi lexikon (u. o. 1925-től); 
Ady Endre élete és munkái (u. o. 1925); Brmu-
tiére válogatott irodalmi tanulmányai^. o.,1926). 

Gumbinnen, az ugyanily nevű poroszországi 
kerület fővárosa, (1925) 18,946 lak. A világháború
ban 1914 aug. 19—20. heves csatározás folyt az 
oroszok és németek közt a gavaiten— gumbinneni 
vonalon; a város nagy kárt szenvedett és csak 
Hindenburg tannenbergi győzelme után szaba
dult meg az orosz inváziótól. 

*Gumilev, Nikoláj Stepanovics, orosz költő, 
szül. 1885., agyonlőtték a bolsevikok mint ellen-
forradalmárt 1921 szept.-ben. Jelentős lírikus volt, 
aki kalandos ós hősies tárgyait nagy formatöké
letességgel dolgozta fel. Több kötet költeménye 
jelent meg. 

Gummersbach, porosz város Köln kerület
ben, (i9i9) 16,197 lak. 

Gumppenberg, Hans, báró, nőmet író, újabb 
művei: Meine Spitaler (1920); Philosophie und 
Okkultismus (1921). 
*Grmárisz, Demetriosz, görög államférfiú, szül. 

Patraszban 1867.; rögtönbirósági Ítélettel agyon
lőtték 1922 nov. 29. Németországban tanult 
jogot; 1902. beválasztották a kamarába, 1908. 
rövid ideig pénzügyminiszter volt, 1915 március
ban Venizelosz után miniszterelnök, de nemsokára 
át kellett adnia helyét. 1916-ban Venizelosz buká
sakor a belügyminiszteri tárcát vette át. 1921 
áprilistól 1922 májusig ismét miniszterelnök volt, 
de a görög sereg kisázsiai veresége után Plasz-
tárasz megbuktatta, azután elfogták és halálra 
ítélték. 

•Gundelfinger, Friedrich, német irodalomtör-
ténetlró, 1. Gundolf. (XX. k.) 

*GundoU, Friedrich, tulajdonképeni nevén 
Gundelfinger, német irodalomtörténész, szül 
Darmstadtban 1880 jún. 20. A heidelbergi egyetem 
tanára. Herdernek, Rankenak, Burckhardtnak, 
Mommsennek a tanítványa, a megértés (Dilthey) 
és szituáció (Bergson) filozófusainak követője. 
Főművei: Shakespeare und der deutsche Geist 
(1911); Goethe (1916, 12. kiad. 1925); George 
(1920); H. von Kleist (1922); Dichter u. Helden 
(1921); M. Opitz(1923); Hutten, Klopstock, Arndt 
(1924); Caesar (1924); Caesar im XIX. Jabrh. 
(1926). Részben újra fordította Shakespearet, 
részben átdolgozta a Schlegel-Tieck-féle fordí
tást. (Shakespeare in d. Sprache I—VI.) V. 6. 
Euphorion, Gundolf-Heft (1921); Trostler Jó
zsef, Újabb irányok a német irod.-történeti kuta
tásban (1923). 

*Gunkel, Hermann, német prot. teológus, szül. 
Springeben 1862 máj. 23. Egyetemi tanár volt 
Berlinben, majd Giessenben, 1920. Halléban. 
Iratai főképen az ó-szövetségi tudományok köréra 
vonatkoznak. Főbb müve: Sagen der Geuesis 
(1901, angolul is megjelent); Die Genesis, über-
setzt und erklárt (5. kiad., 1910); Elias, Jahve 
u. Baal (1906); Ráden u. Aufsatze (1913); Esthet 
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(1916); Das Marciién im Altén Testament (1917); 
Die Propheten (1917); Die Urgeschichte u. die 
Patriachen (2. kiad. 1920); Die israelitische Lite-
ratur (2. kiad. 1925); Die Psalmen übersetzt u. 
erklart (4. kiad. 1925—26). Társszerkesztője volt 
1903-tól a Forschungen zur Religion und Lite
rátor des A. u. N. Testaments-nek. 

Guotfalu (Gótovany), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gurahumora, bukovinai község, 1919 óta Ro

mániához tartozik. A világháború folyamán több 
ízben heves harcok színhelye volt, 1916. az oro
szok fölgyújtották. 
*Gura Humorului, Gurahumora román neve. 
Gurány (Gurani), Bihar vm. (Tr. R.) 
Guraró (Guraráului), Szeben vm. (Tr. R.) 
Guraszáda (Gurasaaa), Hunyad vm. (Tr. R.) 

•Gurko, Vaszilij, orosz lovassági tábornok, 
szül. 1864 máj. 4. Az orosz-japáni háborúban 
törzstiszt volt, a világháborúban 1915. hadtest
parancsnok, 1916. a vezérkar főnöke lett, 1917. 
főparancsnok a romániai hadvonalon. Az orosz 
forradalom kitörésekor a forradalmárokhoz pár
tolt, de még 1917 őszén elbocsátották s akkor 
Angolországba ment. 1918-ban a szövetséges 
hadak parancsnoka volt a Murman-parton, de a 
vörösök ellen nem tarthatta magát. Megírta az 
orosz-japáni háború történetét 7 köt.-ben és Orosz
országtörténetét avilágháború alatt 1914—17-ig, 
amely angolul is megjelent (1918). 

Gurlitt, Cornelius, német művészettörténeti 
Író és tanár, újabb munkája: Handbuch des 
Stádtebaus (1923). 

Gurzófalva (Fetindia), Szilágy vm. (Tr. R.) 
•Gusinde, Martin, etnográfus, szül. Boroszló

ban 1886 okt. 29. Mint pap 1912. Chilébe ment s 
1913. a santiagói néprajzi múzeum tisztviselője, 
1921-ben a santiagói egyetem tanára lett. Bejárta 
az araukánok területét s a Tűzföldet. Művei: 
Bibliográfia de la Isla de Pascua; Expedíción a 
la Tierra del Puego; a bécsi antropológiai társa
ság kiadásában : Porschungsreisen ins Peuerland 
und derén Brgebnisse (1925). 

Guszona (Hasiná), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Gusztáv Adolf, svéd trónörökös, neje Maráit 
eonnaughti hercegnő, 1920. meghalván, 1923. 
nőül vette Mountbatten Lujzát, Battenberg Lajos 
herceg leányát. 

Guta (Guta), Komárom vm., (IMO) 9252 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Gutaháza, kisk. Vas vm., (1920) 200 lak. 
Gutberlet, Konstantin, német kat. teológus, 

újabb művei: Der Gottmensch Jesus Christus 
(1913); Experimentelle Psychologie (1915). 
•Guth Antal, orvos, szül. Szamoskóródon (Szat-

már vm.) 1888-ban. A proletárdiktatúra alatt köz-
egészségügyi]népbiztos volt. A bukás után Bécsbe 
költözött és jelenleg is ott él. Magyar nyelvre 
fordította Marx Kapitaljának első részét. 

Guthi Soma, ügyvéd, író, újabb müvei: A ci
linder (bohózat, Vígszínház, 1917); Gyengédség; 
továbbá több kabarójelenet. 
•Guthnick, Paul, német csillagász, szül. Hit-

dorfban 1879 jan. 12. A berlin-babelsbergi egye
temi csillagvizsgáló igazgatója lett 1921. Főbb ! 
művei: Anwendung der lichtelektrischen Methode I 

in der Astrophotometrie (1915); Physik der Fix-
sterne (1921). 

Guthrie, Oklahoma északamerikai állam fő
városa, (1920) 11,757 lak. 

*Guthrie (ejtsd: götrí), James, sir, angol festő, 
szül. Greenockban 1859 jún. 10. A glasgo-wi festő
iskola képviselője. 1902—18-ig elnöke volt a skót 
művészeti akadémiának Bdinburgban. 

*Gutiérrez Guerra, Jósé, boliviai államférfiú, 
szül. Sucreben 1869 szept. 5. A boliviai állami 
bank igazgatója volt, 1913. képviselő lett, 1917. 
a köztársaság elnökének választották, de 1920. 
forradalommal megbuktatták. Müvei közül neve
zetesebb : La reforma bancaria (1913). 

Gutonya (Gutina), Krassó-Szörény vm. (Tr, R.) 
Gutor (Gutor), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gutorfölde, kisk. Zala vm., (1920) 1019 lak. 
Guttamási, kisk. Pejér vm., (1920) 486 lak. 

*Guttmann Mihály, zsidó teológus, szül. Fólegy-
házán 1872 febr. 6. Teológiai tanulmányait a 
budapesti rabbiképzőben végezte, a bölcsész
doktori oklevelet a budapesti egyetemen szerezte 
meg. 1904—1907-ig Csongrádon működött mint 
rabbi, 1907. az Országos Rabbiképző Intézet 
tanára lett; ez állását 1921. a boroszlói Jüdisch-
Theologisches Seminar tanári, ill. intézet papi 
állásával cserélte fel. Müvei: Ábrahám bar Chija 
geometriája; Bevezetés a haláchába. Egymaga 
irja a 24 kötetre tervezett talmudi lexikont, 
melyből eddig 3 kötet jelent meg héber nyelven. 
Több folyóirat és enciklopédia szerkesztője, szá
mos zsidó teológiai szaklap munkatársa. 

Guyon, Félix, francia orvostanár, megh. Paris
ban 1920 júl. 21. 

Güdemann, Moritz, bécsi főrabbi, megh. Ba-
denban 1918 aug. 5. Utolsó műve Jüdische Apo-
logetik (1906), több kiadást ért el. 

*Güldenstadt, Anton Johann, német természet
búvár és utazó, szül. Rigában 1745 máj. 10. (ápr. 
29.), megh. Pétervárott 1781 márc. (12.) 23. 
Berlinben orvostant és természettudományokat 
tanult; 1768—73. a pótervári akadémia megbízá
sából átkutatta a Kaukázust, 1780. a pótervári 
gazdasági egyesület elnöke lett. G.-nak a Kauká
zusban tett utazása leírását Pallas adta ki : J. A. 
G.-s Reisen durch Russland u. zum kaukasischen 
Gebirge, mit einer Lebensbeschreibung des Ver-
fassers (2. köt., Pétervár 1787—91), majd Klaproth 
Gyula: J. A. G.-s Reisen nach Georgien und 
Imerethi (Berlin 1815) és G.-Beschreibung der 
kaukasischen Lander (u. o. 1834) c. művekben. 
Természettudományi felfedezéseit G. a pétervári 
akadémia kiadványaiban adta közre. 

•Gizii Vilmos a m. kir. földtani intézet agro-
geológusa, szül. Pozsonyban 1876 okt. 22., megh. 
Budapesten 1909 nov. 15. Egyetemi tanulmá
nyainak végeztével a m. kir. földtani intézet 
agrogeológusa lett, ahol 1900-tól haláláig műkö
dött. Pőkép a Duna-Tisza közéről írt nagybecsű 
jelentéseket. Ezek közül fontosabbak: Agrogeo-
lógiai jegyzetek Dömsöd és Tass vidékéről és a 
Csepelsziget déli részéről (1902); Az Öreg Duna 
mentéről (1905); Nagykörös, Lajosmizse és 
Tatárszentgyörgy vidéke (1909); közös munkája 
Liffa Aurél és Timkó Imre agrogeológusokkal: 
Az ecsedi láp agrogeológiai viszonyai (1905). 
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Gümüldzsina, város Tráciában, (1920) 16,550 
lakossal. Most Görögországhoz tartozik. 
•Gündell, Erích von, német gyalogsági tábor

nok, szül. Goslarban 1854 ápr. 13., megh. Göt-
tingenben 1924 deo. 23. A világháborúban előbb 
hadtestet, majd hadseregcsoportot vezetett, tagja 
volt a fegyverszüneti bizottságnak. 

Günnigf eld, porosz község Gelsenkirchen mel
lett, (1919) 10,056 lak. 

Günther, Schwarzburg fejedelme, 1918. le
mondott a trónról, megh. Sondershausenban 1925 
ápr. 16. 

Günther Antal, a Kúria elnöke, megh. Buda
pesten 1920 febr. 25. IV. Károly király 1917. a 
főrendiház alelnökévé nevezte ki. A proletár
diktatúra kikiáltásakor eltávolították a Kúria 
éléről, de a diktatúra bukása után 1919 aug. 5. 
újra elfoglalta hivatalát. 

*Günther, 1. Ágnes, német irónő, leánynevén 
Breuning, szül. Stuttgartban 1863 júl. 21., megh. 
Marburgban 1911 febr. 16. Ismeretes különösen 
Die Heilige und ihr Narr (1913) regényéről. Ma
gyarul megjelent: A szent meg a rajongója (ford. 
Z. Tábori Piroska). 

2. G-, Albert, német zoológus, megh. Kievben 
1914 febr. 1. 

3. G., Siegmund, német matematikus és geo
gráfus, megh. Münchenben 1923 febr. 4. 
•Gürtler, Alfréd, osztrák politikus, szül. Gabel-

ban 1875 okt. 30. Grazban a statisztika és nem
zetgazdaságtan tanára. Résztvett a st. germaini 
béketárgyalásokon, mint az osztrák keresztény
szocialista párt képviselője. 1919-ben a nemzet
gyűlésbe választották, 1921 októbertől 1922 
májusig osztrák pénzügyminiszter. Müvei: Die 
Volkszáhlungen Maria Theresias und Josefs II. 
(1909); Österreich-UngarnsAnteil am "W elthandel 
(1915); Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts-
leben (1917); Verlorenes Bauernland (1917). 

Güssfeldt, Paul, német földrajzi kutató, megh. 
Berlinben 1920 jan. 18. 

Güssing = Németújvár. 
Güstrow, város Mecklenburg-Schwerinben, 

(1919) 17,484 lak. 
Gütersloh, porosz város Minden kerületben, 

(1925) 22,138 lak. 
•Güttler, Garl, német szabadelvű filozófus, szül. 

Reichensteinben 1848 jan. 26., megh. München
ben 1924 febr. 12. Müncheni egyetemi tanár volt 

Gyákos (Giaco$), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Gyála, nagyk. Csanád, Arad és Torontál közig, 

egy. egyes. vm. (1920) 153 lak. 
Gyála (Dala), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Gyálakuta (Giálacuta), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Gyalány (Delani), Bihar vm. (Tr. R.) 
Gyalár (Ghelar), Hunyad vm. (Tr. R.) 

*Gyallay Domokos (családi nevén gyallai Papp 
Domokos) író, szül. Bencéden (Udvarhely vm.) 
1880. Kolozsvárott szerzett tanári oklevelet s a 

1898—1920. A tanszabadság mellett írt röpiratai 
mellett főbb munkái: Naturforschung und Bíbel 
(1877); Lorenz Okén (1884); Wissen und Glanbe 
(1890); Herbert von Cherbury (1897); Gesam-
melte Abhandlungen (1918); Einführung in die 
Geschichte der Philosophie seit Hegel (1921); Bin
führung in die Geschichte der neuen Philosophie 
des Auslandes (1922). 

Gvadányi József gróf, lovas generális és író 
szobrát 1925. leplezték le szülővárosában, Kuda-
bányán, születésének 200-ik évfordulóján. 

Gvalior, brit-indiai hübérállam, ter. 68,327 
km*1, (1921) 3.195,475 lak. 

•Gwatkin, Henry Melvill, angol egyháztörté
nész, szül. Barrow-on-Soarban 1844 júl. 30., megh. 
Cambridgeben 1916 nov. 14. A cambridgei egye
tem tanára volt. Főbb művei: Studies of Aria-
nism (1882); The knowledge of God (1906); Early 
church history (1909). 

*Gynaephor-öröklés (bioi.) a. m. nők által köz
vetített öröklés. A nemhez kapcsolódó öröklés
módnak egyik különleges alakja, melynél a beteg 
apának a leánygyermekei származtatják át a 
betegséget az utána következő nemzedékekre; a 
beteg egyén fiai tehát teljesen egészségesek; sem 
rajtuk, sem leszármazottaikon nincsen semmi 
nyoma a betegségnek. További jellemvonása 
ez öröklésmódnak az, hogy bár a leányok a köz
vetlen örökösei és átvivői (konduktorai) a beteg
ségnek, rajtuk magukon a betegség nem nyilvá
nul meg és csak ezen kóros állapottal született 
fiúgyermekeik révén válik nyilvánvalóvá, hogy 
lappangó állapotban magukban hordozták a be
tegség csiráját. A G.-t eddigelé a következő 
betegségekre állapították meg: vérzékenység 
(haemophilia), színtévesztés, esteli színvakság 
(hemerolapia), öröklékeny szemrezgés (nystag-
mus), Herringham-f éle izombénulás, veleszületett 
látóideg-elfajulás (neuritis optica hereditaria), 
szaruhártyagömbszerükitágulása(megalocornea) 
stb. 

*Gynopaed ium, 1. Társas állatok. (XVIII. 
kötet.) 

*Gysae, Ottó, német író, szül. Serkowitzben, 
Drezda mellett, 1877 ápr. 19. Tengerésztiszt volt. 
Irt regényeket és elbeszéléseket. Főbb müvei: 
Adele Prangen (1906); Die Silberne Tánzerin 
(1908); Die Leidenden (1914); Schrage Strahlen 
(1923); Abreehnung (1924). 

kolozsvári unitárius kollégium tanára lett. Már 
fiatal korától kezdve szorgalmas munkatársa volt 
az erdélyi, majd a fővárosi lapoknak. Erdély el
szakítása óta az ottani irodalmi mozgalmaknak 
egyik vezető egyénisége. Színműveket, elbeszé
léseket, regényeket ír, melyeknek tárgyát na-
gyobbára Erdély történetéből meríti. Hangulatos 
leírásai e nemben a legkiválóbbak közé tartoz
nak. Egyfelvonásos darabjait sikerrel játsszák 
az erdélyi színpadokon. Művei: Ősi rögön (élbe-

Gy. 
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szélesek, Kolozsvár 1921); Mindenre sor kerül 
(u. o. 1924); Föld népe (elbeszélések, Berlin 1924); 
Bég volt, igaz volt (történeti elbeszélések, 1924) ; 
Tas kenyéren (tört. regény, 1925). Szerkeszti 
Kolozsvárott a Magyar Nép e. képes heti újságot, 
a Magyar Nép Könyvtára c. vegyes tartalmú 
könyvsorozatot és a Pásztortűz c. szépirodalmi 
folyóiratot. 

Gyalmár (Gielmar), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Gyalóka, kisk. Sopron vm., (1920) 351 lak. 

*Gyalókay Jenő, tüzérezredes, katonai író, szül. 
Nagyváradon 1874 ápr. 28. A világháborúban 
százados és őrnagy volt a 8. honvéd ágyús-, majd 
a 20. nehéz honvédtüzérezredben. Később a 42. 
honvéd hegyitiizérosztály, végül pedig a 255. ne
héz honvédtüzérezred parancsnoka lett. 1921—26. 
csoportigazgató volt a Hadtörténelmi Levéltár
ban. 1926-ban a Magyar Tud. Akadémia megvá
lasztotta levelező tagjának. Főbb dolgozatai: 
Nagyvárai ostroma 1660-ban (Hadtört. Közi. 
1911); A segesvári ütközet 1849 júl. 31. (Erdélyi 
Múzeum, 1913); Az erdélyi hadsereg az oroszok 
letörése idején, 1849 jún. 19. (Tört. Szemle, 1915); 
Zólyomi Dávid (Századok, 1917); Az első orosz 
megszállás Erdélyben 1849 jan. 31—márc 28. 
(u. o., 1922); A háromszéki hadjárat, 1849 
júl. 16-24. (Hadtört. Közi., 1922-23); A magyar 
nemes-insurrectio reformtervei 1797—1809. 
(Századok, 1925); Á magyar nemes-insurrectio 
1805-ben (Hadtört. Közi., 1925); A mohácsi csata 
(Mohácsi Emlékkönyv 1926). A Hadtörténelmi 
Közlemények szerkesztője. 

Gyalu (Gilau), Kolozs vm., (1920) 3117 lak. 
(Tr. R.) 

Gyalumare (Dealul maré), Hunyad vm. (Tr.R.) 
*Gyámpénztari egyezmény. A cseh-szlovák 

köztársasággal kötöttünk ilyen egyezményt. 
Életbeléptette a 7231/1924. M. E. sz. rendelet 
(Rend. Tára 261. old.). Lényege az, hogy a két 
állam a másik állam polgárainak a saját gyám
pénztárainál kezelt értékeit kölcsönösen kiadja. 
k Gy. intézkedik még az új határ által megosz
tott területű gyámpénztárak vagyonának felosz
tásáról is. 

Gyanaía (Zenavlja), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Gyanafalva (Jennersdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Gyanó, kisk., Vas vm., (1920) 235 lak. 
Gyanta (Ginta), Bihar vm. (Tr. R.) 
Gyapár (Dapalovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gyapjn (Gepiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Gyárak (Dórok), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Gyáríás 1. Dezső, színész, szül. Budapesten 
1882 szept. 18., mogh. u. o. 1921 jan. 17. A Víg
színház sziniiskolájának elvégzése után a Fővá
rosi Orfeum közkedvelt komikusa lett. Könyvet 
Irt Orfeum címmel. 
*2. Gy. Domokos, jogtörténész, szül. Borzason 

(Kisküküllő vm.) 1884. 15 éves korában már ver
sei jelentek meg budapesti és kolozsvári lapok
ban. Jogi tanulmányokat folytatott és egy évet 
Parisban töltött. 1909-ben ügyvédi okleveletnyert. 
Ktiküllő vm. főispánja volt. Önálló müvei: Er
délyi problémák (1923)j L'Église Catholique en 
Transylvanie(1923); Bethlen Miklós kancellár 
(1925); Az erdélyi románok uniója (1925); Az 
erdélyi katolikus státus mint államjogi meg

oldás (1925); Az erdélyi szászok és a katoliciz
mus (1925). 

3. Gy. Jenő, festő, megh. Sepsiszentgyörgyön 
1925 dec. 13. 
*Gyáripari statisztika a gyári jellegű ipartele

pek üzemi ós termelési viszonyairól gyűjt adato
kat. Megállapítja, hogy a termelési tényezők (fő
képen a munka ós a tőke) milyen mértékben 
alkalmaztatnak a gyárakban s a vállalkozói te
vékenységgel egybekapcsoltan, azoknak mi a 
nyers és tiszta hozadéka. A Gy. gyári üzemként 
kutatja a befektetett állótőke nagyságát (gyár
telek, üzemi épületek, erő- és munkagépek, egyéb 
gyári felszerelés, anyag- és árúkészlet), az alkal
mazott tisztviselők és munkások számát, járan
dóságát, a termeléshez felhasznált nyersanyagok, 
fél- és készgyártmányok mennyiségét és értékét, 
valamint a termelés mennyiségét és értékét. Ki
terjed ezenkívül a gyári üzemi és munkásviszo
nyoknak termelési és szociális szempontból cso
portosított főbb kérdéseire is. A külföldi államok 
legtöbbjében rendszeres Gy. nem folyik, még a 
legszélesebb mederben ez idő szerint az északame
rikai Egyesült-Államok művelik. Főleg a terme
lés megállapítására irányuló adatok gyűjtése üt
közik nehézségbe ; a Gy.-nak ez a része általában 
hiányos. A Népszövetség ezért a háború utáni 
gazdasági újjáépítés problémáival kapcsolatosan 
felhívta a tagállamokat a Gy.-nak minél szélesebb 
alapokon való kiépítésére. Hazánkban az első 
idevágó nagyjelentőségű munka a kereskede
lemügyi miniszter kiadásában jelent meg 20 
kötetben A magyar korona országainak gyár
ipara az 1898. évben címen. 1909—1916-ig gyári 
törzskönyv létesítése céljából évenkint gyűjtettek 
Gy.-i adatok s az 1906. végrehajtott második nagy 
Gy.-i felvétel eredményei az 1909—13. évi gyári 
törzskönyvi adatok felhasználásával dolgoztattak 
fel. Az 1906. évi felvétel eredményeiből eddig 4 
kötet jelent meg: Vasipar; Fém- fa- és gépipar s 
ezekkel rokoniparok; Bőr-, papir,-, sokszorosító-, 
fonó-, szövő- és ruházati ipar; Élelmező iparok 
cimmel. A gyáripari üzemi és munkásviszonyokról 
részletes statisztikai felvétel 1900-tól öt évenkint 
történt, azok eredményei a Magyar szent korona 
országainak üzemi és munkásstatisztikája c. 
kötetekben tétettek közé. Az 1917—1920. évek
ben hazánkban szünetelt a Gy., az 1921. évtől kez
dődően azonban oly részletes adatgyűjtés folyik, 
hogy azáltal a háborúelőtti rendszeres és idősza
kos felvételek hiánya is legalább részben pótolva 
van. Az új Gy. eredményei előzetes gyors feldol
gozásban a Statisztikai Havi Közleményekben, a 
részletes adatok pedig a Magyar Statisztikai Év
könyvben jelennek meg. 

Gyarmat, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1656 lak. 

Gyegyesény (Ghighiseni), Bihar vm. (Tr. R. 
Gyeké (Giaca), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Gyékényes, nagyk. Somogy vm. (1920) 2487 lak. 

*Gyenes, 1. Gitta, Wallesz Jenöné, festő, szül. 
Budapesten 1890. Tanulmányait Karlovszky B. 
magániskolájában, Nagybányán és Rómában vé
gezte. Képmásokat és aktokat állított ki Buda
pesten 1917., a Fővárosi Múzeumban van Női 

í arckép és A mi kertünkből c. festménye. 
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2. Gy. László, színész, megh. Budapesten 1924 
nov. 7. 1909-ben a Nemzeti Színház örökös tagja 
lett. 

Gyenesdiás, kisk. Zala vm., (1920) 1313 lak. 
Gyepes (Ghipe§), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Gyepesfalu (Prisaca), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Gyepüfüzes (Kochfidisch), Vas vm. (Tr. A.) 
Gyepükaján, kisk. Zala vm., (1920) 679 lak. 
Gyepüpataka (Presaca), Bihar vm. (Tr. R.) 
Gyepsüsolymos (Soimos-Petreasa), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Gyér (Gier), Torontál vm. (Tr. R.) 
Gyóresszentkirály (Ghiris-Sáncraiu), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.) 
Gyergyóalfalu (Joseni), Csík vm., (1920) 6280 

lak. (Tr. R.) 
Gyergyóbékás (Bicaz), Csik vm. (Tr. R.) 
Gyergyóosomafalva (Giumani), Csík vm. 

(Tr. R.) 
Gyergyóholló (Gorbu), Csík vm. (Tr. R.) 
Gyergyóremete (Bemetea), Csík vm„ (1920) 

6246 lak. (Tr. R.) 
Gyergyószentmiklós (Gheorgheni), r.t. város, 

Csík vm., (1920) 8820 lak. (Tr. R.) 
Gyergyótölgyes (Tulghes), Csík vm., (1920) 

3464 lak. (Tr. R.) 
Gyergyóújíalu (Suseni), Csík vm. (Tr. R.) 
Gyergyóvárhegy (Súbcetate), Csík vm. (Tr. R.) 
Gyerk (Hrkovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gyermekhalálozás (1. IX. köt.). A világháború 

óta a Gy.-ok, különösen a csecsemőhalálozások 
száma mindenütt jelentékenyen csökkent. Minden
esetre része van ebben annak is, hogy a szüle
tések száma nagyon megfogyott a háború előtti 
viszonyokhoz képest; a születési szám csökkené
sével pedig régebben is többnyire lépést tartott 
a gyermekhalandóság. Nálunk, Csonka-Magyar
országon is javulás mutatkozik e téren, bár még 
igen messze vagyunk a skandináv államok szinte 
ideálisnak mondható viszonyaitól. Magyarország 
mai területén 1913. volt a csecsemőhalandóság 
(100 élveszülöttre egy éven alul elhalt gyermek) 
20-9. Ez az arányszám a háború utáni években 
így alakult: 1921-ben 19-3, 1922-ben 193, 
1923-ban 18-4, 1924-ben 19-3, 1925-ben 167 és 
1926-ban 16-8. Az arányszám tehát 1924-ig is 
alacsonyabb, mint a háború előtt volt, számba
vehető javulás azonban csak az utolsó két évben 
mutatkozik. A nyugati államok, amelyekben már 
a háború előtt is jóval kedvezőbb volt a csecsemő
halandóság, a háború után többnyire még erő
sebben javították arányszámukat. A csecsemő
halandóság ma már a skandináv államokban és 
Angliában 6—8°/0 között mozog ; Hollandiában 
pedig már majdnem 5°/0-ra szállt le. 

*Gyermek törvényessége. A házasság fennál
lása alatt vagy a házasság megszűnésétől számí
tott tíz hónapon túl született gyermek rendszerint 
törvényes. A férj a Gy.-ét megtámadhatja, még 
pedig a gyermek ellen, és ha ól, az anya ellen is 
indított keresettel. A perben a kir. ügyész is 
részt vehet. Az eljárás részleteit a polgári per
rendtartás (1911. I. i.-c.) szabályozza. 

Gyermely, kisk. Komárom és Esztergom közig. 
egy- egyes, vm., (1920) 1623 lak. 

Gyeröfalva (Panic), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Gyerőfidongó(;I)a»íraí<-»MM^,Kolozsvm.(Tr.R. 
Gyér ővásárhely (Osorheiu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Gyertyámos (Gertiamos), Torontál vm. (Tr. R.) 
Gyertyánfa (Hrabicov-ustry Grún), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Gyertyáníf y István (bőbdai), pedagógus 1922. 

a tankerületi kir. főigazgatói címet kapta. Újabb 
müvei: Apaedagogium (1913); Theano (3 rész
ben, 1915); Levelek a feminizmus és nőnevelés 
kérdései köréből (1917). 

Gyertyánliget (Kabolecká Poljana), Máraina-
ros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Gyertyános (Gárpini§), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Gyertyánpatak (Hrabovcik), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Gyetva (Detva), Zólyom vm., (1919) 7227 lak. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*Gyevgyeli, szerb község a Vardar mentén, 

Todoroff bolgár hadserege 1915 dec. 12. elfoglalta, 
1918 szept. 17. francia-szerb csapatok vissza
vették. 

Gyimesbükk (Ghimes-Fáget), Csik vm., (1920) 
5346 lak. (Tr. R.) 

Gyimesfelsőlok (Lunca de sus), Csík vm. 
(Tr. R.) 

Gyimesközéplok (Lunca de jos), Csík vm. 
(Tr. R.) 

Gyimótfalva (Jormannsdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Gyirmót, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 715 lak. 
Gyirót (Kroatisch Geresdorf), Sopron vm. 

(Tr. A.) 
Gyiva (Diva), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gyód, kisk. Baranya vm., (1920) 528 lak. 
Gyoma, nagyk. Békés vm., (1920) 11,942 lak. 
Gyomai Zzigmond, jogi író, megh. Budapesten 

1923 okt. 15. Újabb munkái: Emlékalbum 1890-
1915 {Í915); Vavrik Béla (1917). 

Gyomlay Gyula, tanár és író, 1918. a pozsonyi 
Erzsébet-egyetem akkor szervezett bölcsészeti 
karára a klassz. 111. r. tanárává nevezték ki. 1920. 
Világhódító c. tragédiájával megnyerte az Aka
démia Teleki-díját; Az igeidőkről szóló nagy 
munkáját a Magyar Nyelv 1923. évfolyamában 
fejezte be A magyar igealakok rendszere c. 
értekezésével, amelyet az Akadémián is bemuta
tott. Latin nyelvű művei: Epilegomena ad Homo
rúm (Akad. Ert. I. oszt. XXIV. köt., 4. 1923). 

Gyón, nagyk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 11920) 
3155 lak. 

Gyónfalva (Hrisovce), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Gyóni Géza (családi nevén Áchim Géza), szül. 

Gyónón 1884 jún. 25., megh. Krasznojarszkban 
(Sziblria) 1917 jún. 25. Középiskolai tanulmá
nyait Szarvason ós Békéscsabán végezte. Nagy 
szerepet játszott 1902. a pozsonyi evang. teol. 
akadémia önképzőkörében. 1903-ban a Nyugat-
magyaroszági Hiradó munkatársa lett. 1904-ben 
amerikai párbajból kifolyólag öngyilkosságot 
kísérelt meg s emiatt elhagyta az akadémiát, 
hazament Győnra jegyzőgyakornoknak s 1906— 
1908-ig a budapesti közigazgatási tanfolyamot 
hallgatta. Mint hírlapíró és szerkesztő több vidéki 
városban megfordult (Dabas, Sopron, Szabadka). 
A világháború kitörése Szabadkán érte ; mint 
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póttartalékos, ő is bevonult a 8. honvédgyalog-
ezredliez. Az orosz harctérre, majd Przemysl 
várába került. 1915 telén, amikor az oroszok el
foglalták a várat, Mihály bátyjával együtt az 
oroszok fogságába esett s előbb Alatyrba, majd 
Kievbe, végül a krasznojarszki fogolytáborba 
vitték, itt szenvedett végig Gy. két küzdelmes, 
nyomorúsággal telt esztendőt. Przemysl várában 
a harci lelkesedésre buzdította bajtársait, a 
krasznojarszki fogolytáborban a csüggedőket vi
gasztalgatta verseivel. 1917 júniusában Mihály 
bátyja halála annyira megrendítette, hogy csak
hamar testileg-lelkileg összeomlott s néhány 
nappal bátyja halála után ő is meghalt. Alelnöke 
volt a Vidéki Hírlapírók Országos Egyesületének, 
a Petőfi-Társaságnak 1915 óta r. tagja, a soproni 
Frankenburg Körnek tiszteleti tagja volt. Szabad
kán márvány-, Békéscsabán és Sopronban bronz
emléktábla jelöli lakóházát. Első költeményei az 
Uj Időkben jelentek meg, még gimnazista korá
ban. Versei, elbeszélései és cikkei, a már említett 
újságokon kívül: az Ország-Világban, a Hétben, 
az Életben, a Budapesti Hírlapban, a Pesti Napló
ban, Az Újságban, a przemysli Tábori Újságban 
(1914—15), a Pester Lloydban jelentok meg. Gy. 
első költeményeiben az ú. n. nyugatos irány hívé
nek mutatkozott, de a háború hatása alatt köl
tészetének hangja és iránya egészen megválto
zott. A háború magyar énekese lett s megmaradt 
annak a háború minden küzdelme ós szenvedése 
között is. E háborús versei alapozták meg költői 
hírnevét s ezek, kivált a fogságból írottak, a 
világháború költészetének legjavaterméséből 
valók. Őmaga mondotta, hogy «véres harcok 
verték fel a hírét» s ez igaz is volt, mert a Gy.-
Ady-Rákosi-féle híres polémia akkor indult meg, 
amikor Rákosi Jenő Ady és híveinek pacifista 
költészetével szemben Gy. háborús, hazafias köl
tészetét magasabb polcra állította. Költészetének 
fő jelentősége és legnagyobb értéke abban van, 
hogy mindazt, amit megénekelt, mint valóban 
átélt érzéseket öntötte művészi formájú, tisztán 
csengő versekbe. Azok közül a költők közül való 
volt, kiknek életrajzát költeményeikből lehetne a 
legjobban megírni. Ha nem szállott is a legmaga
sabb régiókba és nem énekelt meg nagy gondola
tokat, a világháború magyar költői között kétség
kívül övé a legelső hely. A Csak egy éjszákára c. 
verse a nagy háború legmogkapóbb költői ter
méke. Munkái: Versek (Pozsony 1904); Szomorú 
szemmel (Budapest 1909); Lengyel mezőkön, 
tábortűz mellett (Przemysl 1914, 1—2. itthoni 
kiad., Budapest 1915, 3. kiad. u. o. 1916, 4. kiad. 
1917, 5. kiad. 1921). Németül: Auf polnischen 
Fluren, am Lagerfeuer (Berlin 1915). Levelek a 
Kálváriáról és más költemények (a fogságból) 
1915. (Budapest 1916); Élet szeretője (versek, 
1909—1914-ig, u. o. 1917); Rabságban (utolsó 
versek 1915—1917-ig, u. o. 1919); Versek (Béke, 
Háború, Fogság, u. o. 1926). Kéziratban: Érzsók 
könyve; Levelek Ilonkához. Gy.-ról szóló dolgo
zatok: Dunántúli Levelek (Budapesti Hírlap, 
(1915,1916 és 1917); Kéky Lajos, A háború ma
gyar énekese (Budapesti Szemle); Nagy Lajos, 
Egy magyar bárd sorsa; Gy. Géza élete és köl
tészete (Budapest 1917); if j. Szőke Sándor, Gy. 

Géza (Élet, 1926). V. ö. Gulyás Pál, Magyar 
Életrajzi Lexikon (1925). 

Gyóró, kisk. Sopron vm., (1920) 789 lak. 
Gyorok (Gioroc), Arad vm. (Tr. R.) 

*Gyorgyevics, Tihomir, szerb, etnográfus, szül. 
Knjazevacban 1868. Főiskolai tanulmányait 
Belgrádban, Bécsben s Münchenben végezte, hol 
bölcsészettud. doktorrá avatták. 1917-ben m. ta
nár lett lett a belgrádi egyetemen, 1921. u. o. 
rendes tanár. 1916—18-ig Angliában tartózko
dott s felolvasásokat tartott a szerb történet és 
etnográfia köréből. Nevezetesebb munkái: Make-
donia (megj. francia, angol és szerb nyelven); 
íz Srbije Kneza Milosa (Milos fejedelem Szerbiá
járól, Belgrád 1922 I., 1924II.); Nas narodni 
zivot (A mi népi életünk, Belgrád 1924); 0 esnaflm 
(A céhekről). Közreműködik a szerb akadémia 
etnográfiai gyűjteményének kiadásában. 

Gyorsírás (IX. k.). Magyarországon 1926 végéig 
öt Gy.-i rendszer volt engedélyezve az iskolai taní
tásra : a Gabelsberger—Markovits, Stolze—Feny-
vessy és Nagy Sándor-féle Gy.-ok, melyekhez 
hozzájárult 1918. a Gabelsberger—Markovits-
rendszer megreformált alakja és az 1912. először 
közreadott, de csak 1924. engedélyezett Radnaí-
rendszer. A Stolze—Fényvessy-rendszer kivételé
vel, melyet az utóbbi évtizedekben már csak 
1— 2 iskolában tanítottak, a többi Gy. kb. egyenlő 
arányban volt elterjedve az iskolákban. Ebből a 
sokTendszerűségből különösen az iskolai tanítás 
terén támadt nehézségek indították a magyar 
gyorsírók legnagyobb társadalmi szervezeteit 
arra, hogy mozgalmat indítsanak az egységes 
magyar Gy. megteremtésére. A vezető szerepet 
e téren az 1925 ápr. 25. alakult Magyar Gyors
írók Országos Szövetsége vállalta, melynek ólén 
Huszár Károly volt miniszterelnök mint elnök 
és Badnai Béla ügyvezető alelnök állanak. Meg
valósulásra juttatta a kérdést Traeger Ernő mi
niszterelnökségi osztálytanácsos, akit a minisz
tertanács az Országos Gyorsíró Tanács megszün
tetése után 1926 júl. 14. a Gy.-i ügyek kormány
biztosává nevezett ki s aki az egyes rendszerek 
képviselőivel folytatott tárgyalások ós a létrejött 
megegyezés alapján tette meg javaslatát. Kle-
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter 97,404/1926. 
V. sz. a. 1927 jan. 4. kiadott rendeletével életbe 
léptette az egységes magyar Gy.-t s ettől az idő
ponttól kezdve Magyarországon nyüvános iskolá
ban csak ez a Gy. tanítható. Az egységes Gy. 
írásmódjai teljesen megegyeznek a Radnai-rend-
szerrel s ezen csak lényegtelen módosítások tör
téntek, részben a szerző javaslatára, részben a 
megegyezés érdekében. Az egységes Gy. hiva
talos tankönyvét a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából Badnai Béla irta meg. 
A rendszer egyelőre német, francia és román 
nyelvre van átdolgozva. A Gy. alkalmazására a 
gyakorlati életben a modern kor követelményei
nek megfelelően hazánkban is egyre nagyobb 
mértékben fektetnek súlyt. Budapest székes
főváros tanácsa 1926 szept. 9. elrendelte, hogy 
a közigazgatási alkalmazottak sorába csak azok 
vehetők fel, akik Gy.-i tudásukat külön szak
vizsgán igazolják és régi alkalmazottait is kiké
pezte az egységes Gy.-ban. Az egyes minisztériu-
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rnok és a rendőrség is foglalkoznak a tisztviselők 
G.-i kiképzésével. A kereskedelmi és a volt ka
tonai iskolákban a Gy. kötelező tantárgy. Az iro
dai gyorsírók és gépírók, valamint a beszédíró 
gyorsírók állami bizottság előtt nyerhetnek ké
pesítést. A Gy.-t, gépírást és szépírást hazai tan
intézeteinkben csak azok taníthatják, akik a Gy.-, 
szépírás- és gépírástanítókat vizsgáló bizottság 
előtt képesítő vizsgát tettek. Az utóbbi bizottság 
elnöke Traeger Ernő kormánybiztos. A maximális 
teljesítmény 460 szó tagos sebesség egy perc alatt, 
melyet a bajnoki rekordversenyen értek el. A 
parlamenti és a fővárosi gyorsirodában a felvé
teli vizsga 300—350 szótagos sebességű, az első
rendű irodai gyorsírótól 150—200 szótagot kö
vetelnek meg. A parlamenti beszédek átlagos 
sebessége a békeidők 220—240 szótagjáról 280— 
300 szótagra emelkedett. 
•Gyorstávíró (Greed-féle). A Creed-rendszerű 

Gy. a betűnyomó távírók csoportjába tartozik. 
A Siemens-Baudot- és a Western Electric-Gy.-
tól abban különbözik, hogy nem az ötös ábécé 
szerint dolgozik, hanem a jeleket a Morse-
abécé pont- ós vonásaiból képezi. Valójában 
a Wheatstone-rendszernek tökéletesítése lenne, 
mert a lyukasztásra külön automatikusan mű
ködő lyukasztók szolgálnak és a vevőoldalon a 
táviratokat nyomtatott szövegben vehetjük. Ezt 
úgy érhetjük el, hogy a vevőgéppel lyukasztott 
szalagot vétetünk. Ezt a szalagot egy áttevőn 
átvezetve, a, lyukcsoportoknak megfelelő távíró
jelek mechanikai úton lenyomatnak. A Gy.-rend
szernél is a táviratokat elő kell készíteni. A 
táviratok előkészítését a lyukasztóval végezzük. 
Ez úgy történik, hogy a lyukasztó valamelyik 
billentyűjét lenyomjuk. Erre a gép lyukasztó
szerkezete a távírójeleknek megfelelő lyukcsopor
tokat beüti a szalagba. Ennek megtörténte után 
a szalagot a gép egy bizonyos darabbal tovamoz
gatja. Ez a hossz kiadódik a lyukcsoport széles
ségének és a betüköznek az összegéből. A lyu
kasztó e két feladatot, t. i. a lyukasztást és a 
szalagtovábbítást mechanikai úton végzi. A gép 
e célból el van látva egy elektromotorral, amely 
állandóan szalad. A motor tengelye a lyukasztó 
vezérlőtengelyével nincsen állandóan összekap
csolva, csak akkor, ha valamelyik billentyűt le
nyomtuk, kapcsolódik össze a két tengely, de 
csak egy fordulatra. A gép e fordulat alatt a rá
bízott feladatokat elvégzi ós a fordulat végén a két 
tengely összeköttetése önműködően megszűnik. 
A lyukasztón így előkészített szalagot most már 
az adógépbe kell belehelyezni és annak érintkező 
szerkezete felett tovavezetni. A lyukasztott szala
gon 3 lyuksor van; a két szélső az áram-impulzu
sok képzésére, a középső pedig a szalag tova-
mozgatására szolgál. A szalag alatt foglal helyet 
az érintkező és a tovamozgató szerkezet: a két 
rúd, amelyek az érintkező emelővel vannak össze
kötve és a himbaszerkezet, amely a két emelőt 
fel s le mozgatja, himbálja, persze vele együtt a 
két rudat is, amelyek a két szélső lyuksor alatt 
a szalag haladási irányára merőlegesen állanak, 
de nem egymás mögött, hanem egymástól fél 
osztásnyira eltolva. A két érintkező emelő függő
legesen lefelé nyúló karja az adó nyugalmi, illetve 

munkakontaktusával jöhet érintkezésbe, ha az 
egyik, vagy a másik rúd lyukra talál és felemel
kedhetik. A kar csak egy pillanatra érintkozik a 
megfelelő kontaktussal, de ez is elég arra, hogy 

1. aljra. 

az adó jelfogó tekercsein át egy helyi áramkör 
záródjon. Ennek az lesz a következménye, hogy 
az adó jelfogó nyelve vagy a nyugalmi, vagy a 
munkakontaktusra fekszik. Miután az adójel
fogónak az előbb emiitett kontaktusaihoz a nyu
galmi- (jelköz-) telep, illetve a munkatelep van 
kapcsolva, a vezetékre is jelköz-, illetve jeláram-
indul ki. Az adót is egy kis elektromotor hajtja, 
amelynek tengelye az adó főtengelyével egy frik-
ciós kapcsolással van összekötve. Ez a kapcsolás 
teszi lehetővé, hogy a szalag haladási sebességét, 
tehát a táviratozás sebességét is, változtatni le
het. A motor tengelyére egy fémtárcsa van fel
ékelve ; a főtengelyen is ül egy fémtárcsa úgy, 
hogy a tárcsa a tengellyel együtt forog, de a 
tengelyen ide-oda eltolható. A két tengely egy
másra merőleges és így az egyik tengely forgása 
a két frikeiós tárcsa segélyével vitetik át a másik 
tengelyre. Miután a főtengelyen ülő tárcsa a 
motor tengelyére erősített tárcsának középpont
jához képest eltolható, a főtengelynek sebessége 
ehhez képest meg fog változni. Minél jobban köze
ledünk a középpontja felé, a főtengely annál las
sabban fog forogni. Az adógép motorja végzi a 
himba himbálását és a szalag továbbítását. Amíg 
a szalag egy lyukasztásnak megfelelő résszel ha
lad tova, addig az érintkezőrudak mindegyike egy
szer eléri legmagasabb helyzetét. A lyukasztott 
szalagot az 1. 
számú á&ra mu
tatja. A beér
kező jeleket un-
dulátorral vesz-
szük fel. Az un-
dulátor a billen
tyű nyugalmi 
helyzetében a 
szalagra egy víz 
szintes vonást ír 
le. A billentyű 
lenyomásakor 

ezavonal el toló
dik, még pedig 
felfelé. Az író
szerkezet főré
sze egy érzé
keny mágnes
rendszer, amely
nek szerkezete 
a galvanométe
rek szerkezetével azonos. A kettő között mégis 
az a különbség, hogy a mutató helyén egy ferdén 
álló ezüstcsöveeske van elhelyezve, amelynek 
mindkét vége merőlegesen meg van görbítve. A 
csövecske alacsonyabban álló vége könnyedón 

2. aljra. 
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a papírszalagra fekszik, a magasabban levő vége 
pedig a festéktartóba merül. A hajcsövesség tör
vényénél fogva a festék a csőbe hatol és a csövön 
át a szalagra szivárog. A mágnesrendszer két 

elektromágnestekercsből áll (1. a 2. számú ábrát). 
A vasmagok pólussarukkal bírnak, amelyekre 
fent egy rézkengyel, alul pedig egy rézlap van 
felerősítve. Ebbe a lapba hüvely van beeresztve; 
ebben fordulhat el a mágnes nyelvének tengelye. 
A kengyel furatán keresztül halad a tengely, 
amelyre két oldalt, két rúdmágnes van felerő
sítve úgy, hogy fent és lent ellentétes sarkok 
kerülnek egymás mellé (l. a 3. számú ábrát). 
A nyelv tengelyének felső végére van az érc-eső 
erősítve. Az undulátor működése: ha nyugalmi 
(jelköz-) áram járja át atekercseket, akkoramág
nes nyelve a pólussaruk közt olyan helyzetet fog 
elfoglalni, hogy a vele összeköttetésben levő 

irócső a legmélyebb állásba kerül és a szalagra 
az alapvonalat írja le. A jeláram beérkeztekor a 
viszonyok ellentétesek lesznek: az irócső az alap
vonaltol felfelé mozdul ki és ir, ha a jeláram 
rövid ideig tart, akkor rövid, ha hosszasabban, 
akkor hosszabb ideig marad fenn a cső. Az undu
látor jeleit a 4. számú ábrán jól lehet látni. A 
szalag továbbítását itt is egy kis elektromotor 
végzi. A Creed-rendszert nemcsak a vezetékes-, 
hanem a rádiótelegráfiában is szokták használni. 
•Gyorsutalványforgalom. A Gy.-at a Tébe (1. 

XVIII. köt.) létesítette a Gy.-hoz csatlakozott 
bankok között. A bank a csatlakozott bankok 
javára teljesítendő fizetéseit jegyzékbe foglalja 
és átküldi a gyorsutalványforgalmi irodába, ahol 
megkapja a más bankoktól részére fizetendő ösz-
szegek jegyzékeit. Az utalványozó bank az átutalt 
összegekről a Nemzeti Bankra szóló csekket 
csatol, úgy hogy az utalványozott összegek a 
Nemzeti Bank giróforgalmával való átírás útján 
nyernek kiegyenlítést. 

Gyökeres (Bemefi), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Gyökös (Dekys), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Gyökössy Endre, költő, szül. Szeghalmon (Bé
kés vm.), 1880 nov. 80. Középiskoláit Szarvason 
elvégezvén, Debrecenben és Budapesten jogot és 
filozófiát hallgatott s az Egyetemi Lapok egyik 
legbuzgóbb munkatársa volt. Mint államtudo
mányi doktor a Máv. szolgálatába lépett és fel
ügyelő lett. 1923-ban a Petőfi-Társaság tagjának 
választotta. Költészetét nemes lendület, hazafias 
pátosz, igaz és mély érzés jellemzik; legértéke
sebbek azok a költeményei, amelyeket a hazafias 
aggodalom és a boldog családi élet ihlette. Sok 
dala megzenésítve szárnyra kelt. Szorgalmas 
munkása az ifjúsági irodalomnak is; különö
sen a cserkészek életét vonzó színekkel festő 
regényei kedves olvasmányai az ifjúságnak. 
Verses könyvei: Három bokréta (Baja, Mihállyal, 
Gulyás Józseffel, Madai Gyulával és Oláh Gábor
ral együtt); Idegen földön (Szeged 1905); Ma
gyar muzsika (Budapest 1910); Honvéd (Debrecen 
1916); Szépország száműzöttje (Budapest 1921); 
Ezüst furulya (gyermekversek, u. o. 1922); Szép 
magyar jövendő (u. o. 1923); A termő élet rímei 
(u. o. 1925). Ifjúsági könyvei: Palkó Debrecenben 
(elbeszélések, Budapest 1905); Hazavándorlók 
(regény, u. o. 1908); Ki szereti a szépet ? (regény, 
u. o. 1908); A palotai cserkészek (az első ma
gyar cserkészregény, u. o. 1914); Táboroznak a 
palotai cserkészek (regény, u. o. 1922); Gyermék-
szinház (hat kis színdarab, u. o. 1922);Debreceni 
meséskönyv (Debrecen 1923); A kis grófkis
asszony (regény, Budapest 1925): Földszeretö 
magyarok (regény, u. o. 1926). 

Gyömöre, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1230 lak. 

Gyömrő, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 5479 lak. 

Gyöngy (Giungi), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Gyöngyi Izsó, színész, megh. Budapesten 1923 

dec. 5. Irodalmi munkája: Színész egy félszáza
don át (1921). 

Gyöngykávé, 1. Kávéfa. (XI. köt.) 
Gyöngyköles (növ.), 1. Lithospermum (XII. köt.) 

és Pennisetum. (XV. köt.) 
Gyöngyös (1. IX. köt.), r. t. város Heves vm.-ben. 

Az újonnan átépített város épületei közül neveze
tesebbek : a Szt. Perencrendiek temploma és zár
dája, az 1922—23. művészileg restituált Szt. Ber
talan-főtemplom, a Szt. Urbán-templom s az 1917. 
évi nagy tűzvész után épült épületek közül a 
tűzoltólaktanya, Hungária-szálló s az állami kis
lakások épülete. Ezeken felül a város tűzvész
utáni rendezése után emelt több modern lakó- és 
bérház. Tanintézetei közül említendők az állami 
Koháry István reál-gimnázium, a r. kat. polgári 
fiú- és felsőmezőgazdasági iskola, állami polgári 
leányiskola, keresk.- és tanonciskola, állami és 
felekezeti elemi iskolák és kisdedóvók. Üzleti 
életét élénkítik: a Gy.-i takarékpénztár, Magyar 
általános takarékpénztár, Gy.-i bank r.-t., Gy.-i 
népbank, Nemzeti hitelintézet fiókja, Forgalmi-
bank, Gy.-i keresk. és gazd. bank., Egyház
megyei takarékpéztár mint pénzintézetek; Me
chanika r.-t., a Gy.-i szeszfőzde, Budapest-Gy. 
városi szénbánya r.-1., Solymosi és farkasmályi kő-

i. ábra. 

3. ábra. 
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bánya r.-t., Gy.-vidéki gőzmalom r.-t. s más ipari 
vállalatok. Négy hetilapja van. 1922-ben a város
hoz csatolták a vele teljesen összeépült Gy.-püs
pöki községet. A lakosok száma 1910-ben 18,314, 
a legutóbbi népszámlálás szerint pedig 19,715, 
ebből férü 9554, nő 10,161; magyar 19,484, né
met 147, tót 74, egyéb 10; róm. kat. 16,671, gör. 
kat. 101, ref. 495, ág. hit. ev. 173, gör. keleti 17, 
unitárius 8, izr. 225Ó. A házak száma. 2489. Hatá
rának területe 9731 kat. hold. A város tulajdoná
ban levő 3600 kat. holdnyi erdőben a turisztikát 
a Mátraegylet kultiválja. Gy. város határában 
esonka hazánk legmagasabb pontja, az 1016 m. 
magas Kékes-hegy, melynek tetején a 20 m. magas 
Vass József-kilátótorony áll. A hegy lábánál 
fekvő Benepuszta nyaralötelep erős fellendülés 
előtt áll. Gy.-sel közforgalomra is berendezett 
kisvasút köti össze, ugyancsak a város erdejében 
Gy.-től 14 km.-nyire a tenger szine felett 750 
m.-nyi magasságban épül hazánk egyik legna
gyobb tüdőbetegszanatóriuma 500 beteg befoga
dására. Gy.-t 1917 máj. 7. nagy tűzvész pusztí
totta, mely a város belsejében 550 házat ham
vasztott el. A város újraépítésére ós szabályo
zására külön törvény, az 1918. XXXVIII. t.-c. ké
szült, ez a törvény boldogemlékű IV. Károly ki
rály által utolsónak szentesített törvény. A város 
újraépítése a háborús idők és forradalmak miatt 
a lakosság nagy kárára halasztást szenvedett, de 
már mindenütt új, modern házak állanak a romok 
helyén és az eddigi sikátorok helyett széles új 
utcák nyíltak. 1926-ban a vízvezeték kiépítését is 
megkezdte a város. 

Gyöngyösapáti, kisk. Vas vm., (1920) 253 lak. 
Gyöngyösiő (Günseck), Vas vm. (Tr. A.) 
Gyöngyöshalász, nagyk. Heves vm., (1920) 2030 

lakossal. 
Gyöngyöshalmaj,kisk. Heves vm.,(1920) 808lak. 
Gyöngyöshermán, kisk. Vas vm., (1920) 504 lak. 
Gyöngyösi István, költő (1. IX. köt.), újabb 

bibliográfiája: Pintér Jenő, A magyar irod. tört. 
kézikönyve I. (1921); Harsányi István, Gy. I. 
ée László sárospataki diáksága (Sárospataki 
Hirlap füz. 1921). Gy. összes költeményeinek 
első kötete megjelent Budapesten 1914-ben. 

Gyönqyösmellék, kisk. Somogy vm., (1920) 615 
lakossal. 

Gyöngyösoroszi, nagyk. Heves vm., (1920) 1182 
lakossal. 

Gyöngyöspata, nagyk. Heves vm., (1920) 2830 lak. 
Gyöngyöspüspöki, nagyk. Heves vm., Gyön

gyös r. t. városhoz csatolták. 
Gyöngyössolymos, nagyk. Heves vm., (1920) 

2515 lak. 
Gyöngyösszentkereszt, kisk. Vas vm., (1920) 

521 lak. 
Gyöngyösszőllős, kisk. Vas vm., (1920) 1628 lak. 
Gyöngyöstarján, nagyk. Heves vm., (1920) 2685 

lakossal. 
Gyöngyösy László, író, megh. 1923 febr. 23. 

Utolsó müve: A cár kosaras tótja (1922). 
Gyönk, nagyk. Tolna vm., (1920) 3090 lak. 
Győr vármegyének (1. IX. köt.) a Duna bal

partján lévő részét (7 községet, 83 km-, 4895 la
kossal) a trianoni békeszerződés Cseh-Szlovákiá-
nak ítélte oda. A megmaradt vármegye területe 

139S km*, népessége 1869-ben 73,166, 1910-ben 
87,100, 1920-ban 90,968 volt. Egy km*-re 65-1 
lakos jut. Anyanyelvre nézve volt 89,650 ma
gyar (98-6%), 1072 német (1-2%), a többi egyéb 
anyanyelvű. Hitfelekezet szerint volt 72,793 
r. kat. (80-0%), 77 g. kat. (01), 5163 ref. (5-7), 
11,922 ág. h. ev. (13-1), 983 izr. (l-l), a többi 
egyéb. Foglalkozását illetve a népesség 79-8%-a 
őstermelő, 10'l°/0-a iparral, 1'1%-a kereskede
lem- és hitellel foglalkozik, 3-0%-a közlekedés
sel, a közszolgálat és szabadfoglalkozások körébe 
tartozik l-8°/0, a véderőhöz 0-6%. k. m. n. nap
számos van 0-3°/o. nyugdíjas stb. l'2°/o, házi
cseléd 1'4%, egyéb és ismeretlen foglalkozású 
pedig 0-7%. A kereső népességből (41,711) 33,803 
őstermelő, 4 bányászat- és kohászattal, 3726 
iparral, 424 kereskedelem- és hitellel, 796 közle
kedéssel foglalkozik, a közszolgálat- és szabad
foglalkozások körébe tartozik 750, a véderőhöz 
376, k. m. n. napszámos 124, nyugdíjas stb. 527, 
házicseléd 1008, egyéb és ismeretlen foglalko
zású 173. Az eltartottak száma 49,257. Közműve
lődés tekintetében a népesség 78'8%-a, a 6 éven 
felüli népesség 88'7%-a tud írni-olvasni. Köz
igazgatás. A vármegye 3 szolgabírói járásra osz
lik, ú. m.: 

J á r á s 

Pusztai 
Sokoróaljai 
Tószigetcsüizközi . . . 

Összesen ... 

I 
20 

82 
78 

Népes
ség 

1920-ban 

27.865 
28.599 
34.504 
90.968 

E b b ő l 

magyar 

27.760 
28.432 
33.458 
89,650 

nemet 

|«í 

401 4.721 
631 4.806 

969 4.824 
1.072 | 14.851 

A vármegyében van 16 nagy- és-62 kisközség. 
A községek általában véve középnagyságúak. 
2000-en felüli népessége 8 községnek van. Leg
népesebbek : Győrszentiván 4595, Tét 4232, Győr
szentmárton 3286 lakossal. A vármegyével Mosón 
vármegye, valamint az ehhez csatolt megmaradt 
néhány pozsonyvármegyei község közigazgatá
silag ideiglenesen egyesítve van. Az egyesített 
vármegye székhelye Győr törvényhatósági jog
gal felruházott város. 

Győr, törvh. jogú szab. kir. város (1. IX. köt.), 
népessége 1920-ban 50,036 volt. A lakóházak 
száma: 3617. Anyanyelvre nézve volt 48,068 
magyar (96-1%), 1389 német (2-8), 175 tót (0-8), 
131 horvát (0-3), a többi egyéb. Hitfelekezet sze
rint volt 36,287 r. kat. (72-5%), 111 g. kat. (0'2), 
2737 ref. (5'5), 4901 ág. h. ev. (9-8), 55 g.-kel. (01), 
28 unit. (0-1), 5904 izr. (11-8), a többi egyéb. Fog
lalkozását tekintve volt a népességből: őster
melő 4-2°/0, iparral foglalkozó 44-4°/0, kereskede
lem- és hitellel 9 ,8%, közlekedéssel 8-l°/o, a köz
szolgálat és szabadfoglalkozások körébe tartozott 
10'1%, a véderőhöz 7'9%, k. m. n. napszámos 1*9, 
nyugdíjas stb. 5'5%, házicseléd 4'2°/0, egyéb és is
meretlen foglalkozású 3'9°/0. A kereső népesség 
(23,954) következőleg oszlott meg: 912 őstermelő, 
bányászat- és kohászat 2, ipar 9857, kereskedelem 
és hitel 2165, közlekedés 1273, közszolgálat és 
szabadfoglalkozás 2168, véderő 3168, k. m. n. nap
számos 456, nyugdíjas stb. 1290, házicseléd 1989, 
egyéb és ismeretlen foglalkozású 556. Az eltar
tottak száma 26,082. Közművelődés tekintetében 
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az összes népesség 85'6%-a. a 6 éven felüli né
pesség 93^4%-a tudott írni-olvasni. 1912-ben épült 
fel az áll. felsőleányiskola (most leánygimná
zium), ez előtt az Eötvös-parkban felállították 
Karácson Imre orientalista tudós emlékművét. 
Kisfaludy Károly szobrát, amely eredetileg a szi
geten állt, a karmelita-rendháztól K.-re állítot
ták föl. Az első magyar ágyúgyárat 1919. a meg
szálló románok leszerelték, most más gyári vál
lalatok céljára szolgál. Újabb gyártelepei közé 
tartozik a Kniffel-féle csipkegyár; a gőzmal
mok száma 4; gyárainak száma 57. Pénzintézetei 
közt újabb a Magyar nemzeti bank, a Kereske
delmi bank s a Leszámítoló bank fiókja. Kultu
rális és társadalmi egyesületeinek száma 244. 
Újabb hivatalos intézményei a folyammérnöki 
hivatal, a mezőgazdasági kamara, a honvéd-állo
másparancsnokság. Időszaki sajtója 2 napi-, 1 
hetilap és több szaklap meg folyóirat. 

Győrasszonyfa, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 539 lak. 

Györe, kisk. Tolna vm., (1920) 801 lak. 
Győrffy, 1. István, botanikus, 1914. nyilvános 

rendes tanár lett a kolozsvári egyetemen, amely
nek Szegedre való elhelyezésekor megszervezte 
az új növénytani intézetet. A m. kir. madártani 
központ és a varsói Polskié Towarzystwo Bota-
niczne levelező tagja lett. Kolozsvárott szerkesz
tette a Botanikaimuzeumifüzeteket(I—III., 1916— 
1919) és kiadta a Bry ophy ta regni Hungáriáé exsic • 
eata I—III. kötetét. Szegeden megindította a Fólia 
Cryptogamica című folyóiratot. Mint alpinista, 
elsőnek mászta meg a Magas-Tátrában a Sátán 
déli csúcsát és a Döller-tornyot (két társával). 
Nevét viselik: Rosa Győrffyana Degen és Galium 
Győrffyi Hulják. 
*2. Gy. Jenő (köveskáli), zoológus, szül. Kö-

veskálián (Zala vm.) 1882 jan. 30. Egyetemi ta
nulmányai végeztével Békésen ref. gimnáziumi 
tanár, majd miután időközben Keszthelyen elvé
gezte a gazdasági akadémiai tanulmányait, 1910 
decembertől kezdve a budapesti Rovartani Állo
más asszisztense, majd adjunktusa lett. Rovar
tani tárgyú szakközleményei a Rovartani Lapok
ban és a Fólia Entomologica Hungarica folyó
iratokban jelentek meg. 

Győrfiszeg, kisk. Zala vm., (1920) 258 lak. 
•György, 1. II. Gy. (Georgiosz), volt görög ki

rály, szül. Tatojban 1890 júl. 20., mint Xll. 
Konstantin trónörökös, későbbi király és neje 
Zsófia porosz hercegnő legidősebb fia. Szüleinek 
német-barátsága miatt a világháború alatt az 
entente-hatalmak a trónöröklésből kizárták, öcs-
esének Sándor hercegnek, a későbbi uralkodónak 
javára, az 1917 jún. 11. trónfosztó ultimátum 
alapján. Amint 1920. XII. Konstantint vissza
hívták a trónra, ismét trónörökös lett s 1921 febr. 
27. nőül vette Erzsébet román kir. hercegnőt, 
Ferdinánd román király és Mária királyné leg
idősebb leányát. Atyjának második elmozdítása
kor Plastiras tábornok által és öccsének, I. Sán
dornak 1920. történt elhalálozása után, 1922 
szept. 27. király lett. Az 1923-iki ellenforradalom 
azonban meggyöngítette pozícióját és Papanasz-
taziu vezetésével republikánus nemzetgyűlés 
követelte a Glücksburg-dinasztia trónfosztását. 

1923 dec. 19. Gy. és a királyné végleg elhagyták 
Görögországot ós Konduriotisz tengernagy vette 
át a régensséget. 1924 márc. 25. a nemzetgyűlés 
kimondta a dinasztia letételét és annak tagjait 
kitiltotta Görögországból. Ezt az u. a. évápr.l3-iki 
népszavazás is megerősítette. 

2. V, Gy. (George V., 1. IX. köt.), Nagybritan
nia éslrország királya, India császára, 1917 júl. 
17. a Szász-Koburg-Gotha családi nevet az egész 
királyi család nevében letette s a Windsor 
nevet vette föl. 1921 jún. 21. Gy. ós Mary 
királyné személyesen avatták fel Belfastben 
Eszak-Irország parlamentjét s ez alkalommal 
az ír szabadállammal való béke fenntartására és 
az addigi gyűlölség elfelejtésére célzott. Az ír 
szabadállamot Lloyd George miniszterelnökhöz 
intézett távirata útján 1921 dec.-ben üdvözölte a 
megegyezés alkalmából. 1922 febr. 28. Mary 
hercegnő, a királyi pár egyetlen leánya, házassá
got kötött Lascelles Hubert viscounttál, Harl-
ivood earl örökösével. A királyi-pár legidősebb 
fiát: Eduárd walesi herceget 1. XX. köt. Máso
dik fia, Albert yorki herceg 1922 ápr. 26. házas
ságot kötött Lady Mizabeth Bowes-Lyonnal, 
Strattmore és Kinghorn earl negyedik leányával. 
A házasságból 1926 aug. 21. egy leánygyermek 
született. 

3. II. Gy., Szász-meiningen hercege, megh. 
Wildungenben 1914 jún. 25. 

György, 1. Endre, volt f öldmívelésügyi minisz
ter, megh. Budapesten 1927 jan. 15. 1919-ben a 
Magyar Tud. Akadémia rendes tagja lett. 

*2. Gy. János, vallásbölcsész, szül. 1877. Tanul
mányait Oxfordban és a Harward-egyetemen vé
gezte, 1923. a louisianai Commonwealth-College 
tanára lett. írt teológiai, politikai, államtudomá
nyi és vallásfilozófiái műveket. Fő műve : Az élet 
célja felé. 

*3. Gy. Lajos, tanár, szül. Marosvásárhelyt 1890. 
Középiskolai tanulmányait elvégezvén, a kolozs
vári tudományegyetemen filozófiai tanulmányo
kat folytatott s tanári, majd doktori oklevelet 
szerzett. Előbb Mezőkövesden, 1916 óta a kolozs
vári Marianumban tanított, amelynek később 
igazgatója lett, majd mikor a román kormány 
megszüntette állását, egészen az irodalom szolgá
latába állott. Erdély elszakítása óta az erdélyi 
magyarság szellemi életének egyik irányítója és 
az erdélyi magyar tudományos irodalom leg
szorgalmasabb munkása. Szerkeszti Erdély leg
előkelőbb szépirodalmi és kritikai folyóiratát, az 
anyaországban is népszerű és kedvelt Pásztor-
tüzet s 1926 óta az Erdélyi Magyar Szemle c. 
enciklopédikus jellegű tudományos folyóiratot. 
Irodalomtörténeti munkássága 1911. indult meg, 
ekkor jelentek meg első tanulmányai a különféle 
tudományos folyóiratokban (Egy. Phil. Közi., 
Irodtört. Közi., Irodtört. stb.) s ekkor bocsátotta 
közre a Szép Magelona c. széphistória jegyzetes 
kiadását is. Tanulmányain kívül irt számos tan
könyvet és magyar irodalmi olvasókönyvet. Újab
ban az erdélyi magyar irodalom vizsgálatával 
foglalkozik. Munkái: Szép Magelona (Betűhív 
kiadás, Kolozsvár 1911); Kónyi és D'Aubnoy 
(u. o. 1911); Históriás könyvecske (elb., u. o. 
1924); Magyar elemek a világirodalomban (u. a. 
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1924); A romániai magyar időszaki sajtó öt 
esztendeje, 1919—1923 (u. 0.1924); A kolozs
vári Szent Mihály egyház (u. o. 1924); Erdélyi 
Almanach (szerk. Budapest 1925); Az erdélyi 
magyarság szellemi élete (Irodtört. Püz., 12. u. o. 
1926); Az erdélyi magyar irodalom bibliográ
fiája, 1919—1924 (u. 0.1926); Az erdélyi magyar 
irodalom bibliográfiája 1925-ben (Kolozsvár 
1927). 

Györgyfalva (Giurfaláu), Kolozs vin. (Tr. R.) 
Györgyfölde (Jurkova Yol'a), Sáros vinegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Györgyháza ( Velika Greda), Torontál vni. (Tr. 

SzHSz.) 
Györgyi (l)urd'osík), Abauj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Györgyi Dénes, építész, 1925. megbízták a 

debreceni Dóri-Muzeum tervezésével és felépíté
sével. 

Györgyiakar Jurcevec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
GyörgyösíJDurd'oS), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Györké (Éurkov), Abauj-Torna vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Györkefalva (Cetáfele), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Györkeháza (Üuriciná), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Györköny, nagyk. Tolna vm., (1920) 2380 lak. 
Győrladamér, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 405 lak. 
Győröcske, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 226 lak. 
Győröd (Ghiroda), Temes vm. (Tr. R.) 
Györösd (Juresti), Krassó-Szörény vmegye. 

Tr. R.) 
Győrság, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1124 lak. 
Győrsövényháza, kisk. Győr, Mosón ős Po

zsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 1356 lak. 
Győrszabadi, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 394 lak. 
Győrszemere, nagyk. Győr, Mosón ós Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1811 lak. 
Győrszentiván, nagyk. Győr, Mosón és Po

zsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 4595 lak. 
Győrszentmárton, nagyk. Győr, Mosón és 

Pozsony közig. egy. egyes, vm., (1920) 3286 lak. 
Győrtelek, kisk. Szatmár, ügocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1071 lak. 
Győrújfalu, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 535 lak. 
Győrvar, kisk. Vas vm., (1920) 1004 lak. 
Győry, 1. Hona, Ginever Arthurné, írónő, megh. 

Londonban 1926 júl. 27. 
2. Gy. István, kémikus, 1918. kertészeti tan

intézeti főfelügyelő, majd igazgató, 1919. minisz
teri tanácsos lett. 

3. Gy. Loránd, gazd. szakíró, megh. Budapes
ten 1926 júl. 31. A földmíveléstlgyi miniszté
riumban 1914. min. tanácsos, 1918. h. államtitkár 
lett. A bolsevizmus alatt öt hétig volt letartóz
tatásban. 1919 aug. az első Priedrich-kormány 
földmivelésügyi minisztere volt. 1915-ben a szé
kesfővárosi V. ker. általános közjótékonysági 
egyesület (Népház) ügyvezető-társelnöke, 1926. 
a Magyar Gazdaszövetség ügyvezető-alelnöke 
lett. Ujabb műve: A háború könnye, mosolya, 

Gyula 

szivárványa (jótékonycélú népies könyv, 1914). 
Több mint 200 előadást tartott a fővárosban és 
vidéken különböző testületek meghívására. 

4. Gy- Tibor (nádudvari), orvostörténész, 1916. 
egyetemi rendk. tanár lett. Külföldi tagja a hallei 
akadémiának ós a barcelonai kir. orvosi akadé
miának. A népjóléti minisztériumban mint min. 
tanácsos az általános és társadalomegészségügyi 
osztály vezetője. 

Győrzámoly, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1585 lak. 

Gyufaadó (1. IX. köt.). Mindennemű belföldi és 
külföldi gyufa, úgyszintén a gyujtószerszámok 
Gy. illetve gyujtószeradó alá esnek. Az adó- és 
kincstári részesedés mérve: a) faszálas gyufa 
után csomagonként legfeljebb 56 szál tartalommal 
170 K, ezt meghaladó tartalommal minden meg
kezdett 66 szál után további 170 K, b) másnemű 
(viasz, gyertya, papírmasé) gyufa után csomagon
ként legfeljebb 56 szál tartalommal 340 K, ezt 
maghaladó tartalommal minden megkezdett 56 
szál után további 340 K, c) levélborlték formájú 
papírok 28 szál tartalommal 170 K, d) zseb-
gyujtószerszám után legfeljebb 25 gr. súlyban 
darabonként 2000 K, 25 gr.-ot meghaladó súlyú
ért drb.-ként 4300 K, végül asztali és fali gyújtó-
szerszám után drb.-ként 6800 K. Az adót minden 
egyes belső csomagolás (doboz, tok stb.) után 
annak tartalma alapján kell kiszámítani (az össze
gek a pengőkre áttéréssel újra lesznek szá
mítva). Gyufa alatt bármilyen anyagból készült 
minden olyan pálcácskát, szálacskát, vagy for
gácsot kell érteni, amely dörzsölés által lángra 
lobbantható gyujtóanyaggal van ellátva (1921. 
XI. t.-c). A gyufagyártás bejelentési kötelezettség 
alá esik és állandó jövedéki ellenőrzés alatt áll. 
A bejelentés a gyár leírása mellett az üzem meg
kezdése előtt 14 nappal az illetékes pénzügy
igazgatóságnál teendő meg. A gyufának a gyár
telepről, vagy szabadraktárból való elszállítása 
adóköteles művelet, amellyel az adófizetési köte
lezettség beáll. Az elszállítás csak a pénzügyőri 
közeg ellenőrzése és az adó befizetése mellett 
történhetik. A gyufának és gyujtószerszámnak 
külföldre, a vámvonalon át való kiszállítása adó
mentes. A vállalkozó a gyufa után járó adó- és 
kincstári részesedésre egy havi időtartamra 
biztosíték mellett hitelt is igénybe vehet. A kincs
tár megrövidítése az adó 4—8-szoros összegével 
büntetendő. Szabályellenesség pénzbüntetés alá 
esik. Az 1926/27. évi költségvetés a Gy. egyévi 
bevételét 2-8 millió pengőben irányozta elő. 

Gyugy, Somogy vm., (1920) 1116 lak. 
Gyula r. t. város (1. IX. köt.), lakossága 1920. 

24,908 lélek volt. 1921-ben Nagyvárad román 
uralom alá kerülvén, a nagyváradi r. kat. egy
házmegye magyar részére főtanfelügyelőséget 
állítottak föl. Közgazdaságát a trianoni határ 
károsan befolyásolta, mert elvágta vidékét, az 
Első gyulai kötött és szövött iparárúgyár r.-t. 
pedig, amely 300 munkással dolgozik, elveszí
tette temesvári gyártelepét. Pénzintézetei a Nem
zeti hitelintézet helybeli fiókjával szaporodtak. 
Nagyobb ipartelepei még a KépkereWéc és fa
iparárúgyár r.-t., továbbá a Sal István-féle fém- és 
lemezárúgyár. Békés vármegye közkórházát 1925. 

— 31 
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az állam vette át, múzeumát pedig a város. Róm. 
kat. főgimnáziuma reálgimnáziummá alakult át, 
azonkívül egy államilag segélyzett polgári fiú
iskola alakult. Legszebb üdülőhelye a Göndöcs 
Benedek apátplébános által alapított Göndöcs-
népkert, mindjárt a bejáratánál Erzsébet királyné 
márvány mellszobrával. Közepén mulatónak épí
tették a «Pavillont», mely előtt Wenckheim Béla 
báró érébe öntütt mellszobra áll. Ugyancsak a 
népkertben nyert elhelyezést a múzeum épülete 
és a nyári színkör. V. ö. Komáromi Miklós, Ér
tekezés Gy. városáról és a Gy.-i várról (1834); 
Dr. Scherer Ferenc, Gy. leírása az embervédelmi 
kiállítás tájékoztatójában (1926). 
*Gyalsídiá.k[csa,\&iirievénFreissberger Gyula), 

sztfi. Fülesen (Sopron vm.) 1895., régi német 
nemesi családból. Középiskolai és egyetemi tanul
mányait Budapesten végezte, majd 1914. újság
író lett. A háború kitörésekor önként bevonult 

- katonának s több harctéren küzdött és számos 
kitüntetést szerzett. Az összeomláskor mint fő
hadnagy jött haza s tevékeny részt vett az ellen
forradalmi mozgalmakban. Az alkotmányos rend 
helyreálltakor a nemzeti hadseregbe lépett, de 
1921. ismét hírlapíró lett s a Magyar Távirati 
Irodában dolgozik. Hazafias lírikus s kivált az 
elernyedést és a tespedést ostorozó költeményei 
kiválnak erős, szenvedélyes hangjukkal. Az irre
denta költészetnek egyik jeles müvelője. írt még 
színdarabokat, irredenta jeleneteket és novellá
kat, regényeket is. Munkái: Véres zsoltárok (há
borús versek, kéziratban); Gyújtogatás (versek, 
Székesfehérvár 1920); Dal, amelyet nem dalol
tak végig... (versek, Budapest 1922); A fejede
lem stafétája (regény, u. o. 1923). 

Gyulafalva (Dulice), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gyulafehérvár (Álba-Júlia), r. t. város, Alsó-

Fehér vm., (1920) 9645 lak. (Tr. R.) 
Gyulaürátót, nagyk. Veszprém vm., (1920) 1.302 

lakossal. 
Gyulaháza, nagyk. Szabolcs és Ung közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 1635 lak. 
Gyulai, 1. J[posí,irodalomtörténész, a debreceni 

egyetemen 1918. a XIX. sz. magyar irodalmának 
története c. tárgykörből magántanárrá habilitál
ták, 1921. a budapesti állami polgári iskolai ta
nárképző főiskola igazgatója lett. Újabb művei: 
Háborús antológia; 01916); A jótankönyv (1917); 
A népiskolai ifj. könyvtárak számára ajánlott 
müvek magyarázatos jegyzéke (1917); Quem dii 
odere (1917). 

2.Gy.Pál,íöltö születésének százados fordulóját 
irodalini társaságaink, élükön az Akadémiával és a 
Kisfaludy-Társasággal, megünnepelték. Az Aka
démiában Angyal Dávid, a Kisfaludy-Társaságban 
Voinovich Géza mondotta az ünnepi beszédet. A 
Kisfaludy-Társaság a centenáriumra Papp Ferenc 
bevezető tanulmányával kiadta Gy. kiadatlan és 
hátrahagyott költeményeit egy kötetben (1926), a 
Magy. Tud. Akadémia pedig Gy.-nakkötetbe össze 
nem gyűjtött bírálatalt adja ki. Ugyancsak a cente
nárium esztendejében jelent meg Mitrovics Gyula 
Gyulai Pál esztétikája c. könyve, amelyben Gy. 
esztétikai elveit és nézeteit foglalja össze a Gy. 
műveiből vett idézetek alakjában. V. ö. Hiedl 
Frigyes, Gy. (Budapesti Szemle, 1910); Angyal Dá

vid, Gy. (Olcsó Könyvtár, 1911); Gyomlay László, 
Gy. mint költő(Budapestl912); Kozma Andor, Gy. 
az ember és a költő (Kisfaludy-Társaság Év-
lapjai, 1912); Papp Ferenc, Gy. Romhányija 
(Budapesti Szemle, 1919); Galamb Sándor, Gy. 
novellái (Irodalomtörténeti Közlöny, 1919— 
1921); Papp Ferenc, Gy. lírai költészetének fej
lődése (u. o. 1922 és 1925); Voinovich Géza: Gy. 
(Irodalomtörténeti Füz. 1926); Mitrovics Gyula, 
Gy. esztétikája (Budapest 1926). 

Gyulaj, nagyk. Tolna vm., (1920) 2767 lak. 
Gyulakeszi, kisk. Zala vm., (1920) 1077 lak. 
Gyulakuta (Fántánele), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Gyulas (Giulus), Kis-Kükttllő vm. (Tr. R.) 
Gyulaszeg (Oiula), Szolnok-Doboka vmegye. 

(Tr. R.) 
Gyulatelep (Giulatelep), Krassó-Szöróny vm. 

(Tr. R.) 
Gyulatelke (Giulatelec)>, Kolozs vm. (Tr. R.) 
Gyulatő (Giulifa), Arad vm. (Tr. R.) 
Gyulavári, nagyk. Békés vm., (1920) 3617 lak. 
Gyulavarsánd (Giulavársand), Arad vmegye. 

(Tr. R.) 
Gyurátz Ferenc, a dunántúli evang. egyház

kerület püspöke, megh. Pápán 1925 máj. 4. 
Gyurgyevo (Giurgiu), romániai város, (1914) 

20,929 lak. A világháborúban 1916 nov. 24. egyik 
bolgár sereg itt kelt át a Dunán. 

Gyurkapataka (Jurca), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

•Gyurkovios Károly, festő, szül. Pesten 1810., 
megh. Budapesten 1874. A váci siketnémaintó-
zetből került a bécsi akadémiába, azután Budán 
telepedett le, ahol nagyobbára miniatűr-arcképe
ket festett. V. ö. Művészet, VI. 1907. 

Gyúró, kisk. Fejér vm., (1920) 1041 lak. 
Gyűd, Baranya vm., (1920) 710 lak. 
Gyügy (Dudince), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gyügye, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 394 lak. 
•Gyüjteményegyetem, a nemzeti nagy köz

gyűjtemények önkormányzati alapon szervezett 
kapcsolata. Az 1922. XIX. t.-c. szerint a belügy
miniszter hatásköréből a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter hatáskörébe átutalt Országos 
Levéltár, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum, az 
Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és az 
Országos Iparművészeti Múzeum Országos Ma
gyar Gy. elnevezéssel különálló önkormányzati 
testületet alkotnak, amelybe a budapesti Páz
mány Péter tudományegyetem hozzájárulásával 
ez egyetemnek könyvtára is beléphet és amely-
lyel az 1923. I. t.-c. rendelkezései alapján a 
Magyar Tudományos Akadémia is bizonyos kap
csolatba jutott. A Gy. külön jogi személyiség, 
amely önkormányzati jogait a tanács által gya
korolja. Ez a tanács áll: I. a Levéltár, a felsorolt 
muzeumok és esetleg az egyetemi könyvtár első 
tisztviselőiből, továbbá a Nemzeti Múzeum egyes 
osztályainak (Országos Széchenyi-könyvtár, érein-
és régiségtár, állattár, növénytár, ásvány- és ós-
lénytár, néprajziak tára) vezetőiből, valamint az 
Akadémia főtitkárából és két választott tagjából; 
2. a vallás- és közoktatásügyi miniszter által a 
tanács jelölése alapján öt évre meghívott össze-
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sen tíz egyetemi tanárból és öt műértőből. A ta
nács elnökét a tanács jelölése alapján ugyanaz a 
miniszter nevezi ki. A tanács hatásköre az inté
zeti tisztviselők jelölésén kívül az egyes intéze
tek Ügyeinek a miniszter felügyelete mellett való 
intézésére, a gyűjtés irányítására, költségvetés 
készítésére, vélemények adására stb. terjed ki. 
Az intézetek és az Akadémia személyzete össz
létszámot alkot; minősítésüket a törvény álla
pítja meg. Az 1923.1. t.-c. a közigazgatási bíró
ság jogvédelmét a kormány rendeleteivel szem
ben a Gy.-re is kiterjeszti, teljesen ama szabályok 
mintájára, amelyeket az 1907. LX. t.-c. a tör
vényhatóságok bírói védelmére megállapítanak. 
A Gy. tanácsának szervezeti és ügyviteli sza
bályzatát a 4200/1922. V. K. M. eln. sz. rendelet 
tette közzé. 

Gyülekezési j og (IX. k.\ a háború alatt erős kor
látozást szenvedett. Az 5481/1914.és 5735/1914. 
M. B. sz. rendeletek a politikai jellegű népgyűlé
seket, körmeneteket és felvonulásokat általában 
eltiltják, egyéb gyűlések tartását pedig ható
sági engedélytől teszik függővé. A 7622/1920. 
M. E. 82. rendelet a politikai jellegű népgyűlé
sek tartásának tilalma alól a nemzetgyűlési 
képviselők beszámolói javára kivételt engedett. 
A 11,004/1921. M. B. sz. rendelet már a politikai 
népgyűlések tartását is megengedi, rendőrható
sági engedély esetén és rendőrhatósági felügye
let mellett. Képviselőválasztással kapcsolatos 
pártgyülést az 1925. XXVI. t.-c. 60. §-a szerint 
előzetesen be kell jelenteni, de ha a rendőrhatóság 
a bejelentéstől számított 20 óra alatt nem nyilat
kozik, a gyűlést meg lehet tartani. A rendőrható
ság a gyűlést meg nem tilthatja, de a bejelentés 

tudomásulvételét közbiztonsági v. közegészség
ügyi szempontból más hely vagy időpont válasz
tásától teheti függővé. Választási körmenet tar
tása tilos. 

Gyülevész, kisk. Zala vm., (1920) 565 lak. 
Gyüleviz, kisk. Sopron vm., (1920) 219 lak. 
Gyümölcsény, kisk. Baranya vm., (1920) 257 

lakossal. 
Gyümölosényes (Giumelcis), Szilágy vmegye. 

(Tr. R.) 
Gyümölcsfalva, Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Gyümölcshegy, Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Gyümölcskereskedelem (1. IX. köt.). Hazánk 

gyümölcskereskedelme meglehetősen élénk, külö
nösen amióta az állami támogatás mellett léte
sített faiskolák az exportra alkalmas fajok ter
melését célozzák. A déligyümölcs-importtal szem
ben értékben jelentékeny alma-, szilva-, barack
os szőllő-exportunk van. A behozatal ós kivitel 
arányát az 1924—26. években az alábbi össze
állítás mutatja: 

É v e k 

1924 
1925 . . . . . . 
1926 . . . . . . 

B e h 0 

m e n n y i s é g 
q-ban 

210,965 
258,578 
230,912 

• a t a l 

é r t é k 1000 
a. K-ban 

7,683 
7,715 ! 
8,642 

K 1 v 

menny i ség 
q-ban 1! 

i t e 1 

ér ték 1000 
a. K-ban 

3,964 
6,101 
5,423 

Gyüre, kisk. Szabolcs és üng közig. egy. egyes. 
vm., (1920) 983 lak. 

Gyüreg (Gioroc), Temes vm. (Tr. R.) 
Gyürki (Burkovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Gyűrütü, kisk. Baranya vm., (1920) 271 lak. 
Gyűrűs, kisk. Zala vm., (1920) 342 lak. 

H. 
*Haab, Bobért, svájci államférfi, szül. Wa-

denswilben 1865 aug. 8. 1889-ben szülőváro
sában ügyvéd lett, 1894. községi elnök; 1899— 
1908-ig a zürichi felsőbíróság tagja, majd elnöke, 
később Zürich kanton kormányzótanácsának, 
1911. a svájci szövetségi vasutak igazgatóságá
nak elnöke. 1917—1918-ig berlini követ volt, 
majd mint a svájci szövetségtanács tagja, a posta-
és vasútügyeket vezette. 1922-ben Svájc köztár
saság elnökéül választották. 

Haag, Kari, német festő, megh. Oberwesel am 
Rheinben 1915 jan. 16. 

*Haake, Paul, német történetíró, szül. Berlin
ben 1873 jan. 30. 1915-ben ugyanott egyetemi 
tanár lett. Művei: August der Starke (1902); Ge
neral Hans Adam von Schöning (1910); J. P. P. 
Ancillon und Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. 
von Preussen (1920); Bismarcks Sturz (1923). 

Haakon(Vn.)-lensik, földség a déli sark körül, 
3130 m. magas. 

Haar Alfréd, matematikus, 1917. a Ferenc 
József-egyetem rendes tanára lett. 

*Haarhaus, Julim, német író, szül. Barmenban 
1867 márc. 4. Könyvkereskedő volt, de 1896. 
abbahagyta mesterségét. Müvei: Makulaturalia 
(1896); Auf Goethes Spuren in Italien (3 köt., 
1895—1897); J. W. v. Goethe (1898, átdolg. 
1923); Das Georgenhemd (1902); Leipziger Spa-
ziergange(1903); DerMarquis vonMarigny(1903); 
Unter dem Krummstab (1906); Wo die Linden 
blühen (2. kiad. 1907); Der Bopparder Krieg (1908); 
Der Prophet (1912); Die Érben von Blankeneck 
(1912); Das Glück des Hauses Rottland (1913); 
Deutsche Freimaurer zur Zeit der Befreiungs-
kriege (1913); Reinecke Fuchs (1913); Der grüne 
Dámon (1914); Hans Malepartus (1919); Der 
Birschknecht von Hambach (1919); Kreuzbock 
(1920); Jens Sventrup (1920); Ahnen und Bnkel 
(1921); Der weidgerechte Pastor (1922); Die rote 
Excellenz (1922); Raketen vom Stephansturm 
(1923); Blattschüs8e (1923); Maria Gloriosa (1924); 
Röm. Wanderungen durch die ewige Stadt (1924). 

Haarlem, Észak-Hollandia németalföldi tar
tomány fővárosa, (1924) 80,454 lak. 
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Haas, 1. Hippolyt, geológus, megh.München-
ben 1913 szept. 2. 
*2. H., Rudolf, német író, szül. Miesben (Cseh

ország) 1877 jún. 28. írt elbeszéléseket és regé
nyeket. Főbb müvei: Der Volksbeglücker(1910); 
Matthias Triebl (1915); Triebl der Wanderer 
(1916); Der Alté vom Berge (1921); Heimat in 
Ketten (1924). 
•Haase, 1. Hugó, német politikus, szül. Allen-

ateinben 1863 szept. 29., megb. 1919 nov. 7. 
1890—1911-ig Königsbergben volt ügyvéd, 1912. 
Berlinbe költözött. 1897., 1898-1907-ig, 1911— 
1918-ig a birodalmi gyűlés, 1919. a nemzetgyűlés 
tagja volt független szocialista programmal. 
Ö alapította meg a független szocialista pártot, 
melynek haláláig vezetője volt. 1918 végén «nóp-
meghatalmazott» címen miniszterelnök volt két 
hónapig. 1919 okt. 8. merényletet követtek el 
ellene, sebébe egy hónappal később belehalt. Mint 
éleseszű jogász és kiváló szónok, ellenfelei előtt 
is nagy becsben állott. 
*2. E-, Kari, német filozófus, szül. Berlinben 

1870 szept. 17. Erfurti főigazgató. Müvei: Der 
weibliche Typus als Problem der Psychologie und 
Pádagogik (1915); Angewandte Seelenkunde 
(1921); Die psychol. Strömungen der Gegenwart 
(1922); Methodik und Gemeinschaftsleben (1925). 

Haáz István, író, megh. Budapesten 1916 ápr. 17. 
Habana, La, 1. kubai tartomány, ter. 8221 

km8, (1928) 786,458 lak. — 2. H., az ugyanily nevű 
tartomány székhelye, (1923) 363,506 lak. 

Habár Mihály, hírlapíró, 1920. a Pesti Napló, 
1925. az Újság munkatársa lett; 1925-ig elnöke 
volt a Magyarországi Újságírók Egyesületének. 

Habarovszk, Szibiriában, a távolkeleti orosz 
terület fővárosa, (1923) 51,000 lak. 1917-ig az 
amurvidéki orosz kormányzóság székhelye volt 

Habberton, John, amorikaiíró,megh. 1921 f ebr. 
Haber, Fritz, német vegyész megkapta az 

1918. évi kémiai Nobel-díjat. 
Haberem Jonathán Pál, orvos, 1913. a Szt. 

Rókus közp. közkórház II. sebészeti osztályának 
főorvosa, 1922. egyetemi c. rendkívüli tanár lett. 
A budapesti evangélikus egyházak elemi, polgári 
iskoláinak és fasori gimnáziumának I. iskolai 
felügyelője. A Veres Pálné-intézet igazgató-tagja. 
A most 50 éves budapesti Szepesi Egyesület 
elnöke. 
•Haberlandt, Michael, etnológus, szül.Magyar-

óvárott 1860 szept. 29. A bécsi udvari múzeum 
néprajzi gyűjteményének őre volt, 1910. egye
temi tanár lett; 1912—13-ig igazgatója volt az 
általa alapított néprajzi múzeumnak Bécsben. 
Irt számos közleményt szakfolyóiratokba. Főbb 
müvei: Volkskunde (1898); Oesterreichische 
Volkskunde (1910—11); Die indogermanischen 
Völker Europas (1925). 
•Haberiin, 1. Heinrich, svájci államférfiú, szül. 

Weinfeldenben 1868 szept. 6. A svájci nemzeti 
tanácsnak 1918—19., a szövetségi tanácsnak 
1921. lett elnöke, 1926. pedig szövetségi elnök. 
A büntetőtörvénynek az állam biztonságának 
fokozottabb védelmére nézve beterjesztett módo
sítását a népszavazás 1922. elvetette. 

2. H., Kari, német festő, megh. Stuttgartban 
ban 1911 ápr. 14. 

*Habermann, Grustav, cseh politikus, szül. Böh-
misch-Trübauban 1864 jan. 24. Felségsértés miatt 
elitéltetvén, Parisba és Amerikába menekült, 
majd visszatérhetvén, Bécsben és Prágában uj-
ságiróskodott. 1907. a birodalmi gyűlésbe válasz
tották. Egyik vezetője volt a cseh szociálde
mokratáknak. A világháború alatt a cseh-szlovák 
köztársaság felállítása mellett izgatott. A köz
társaság megalakulása után oktatásügyi minisz: 
ter, 1921—25-ig népjóléti miniszter volt. Megírta 
emlékiratait. 

Habib Ullah, Afganisztán emirje, meggyil
kolták 1919 febr. 20.-

Háború esetére szóló kivételes intézkedések 
(1. IX. köt.). A háború kitörése után széles körben 
vált szükségessé az 1912. LXIII. t.-c.-ben meg
adott felhatalmazások igénybevétele, de csak
hamar az is kiderült, hogy a törvényes felhatal
mazások köre nem elégséges arra, hogy a hábo
rútól megkívánt sürgős intézkedéseket a kormány 
megtehesse. Ezért a háború folyamán a törvény
hozás évről-évre H. megtételére szóló különböző 
újabb felhatalmazásokat tartalmazó törvényeket 
alkotott. Ezek a törvények: az 1914. L., az 1915. 
XIII., az 1916. IV. és az 1917. VII. t -c . Az emlí
tett törvényekben foglalt felhatalmazások közül 
nevezetesebbek: az élelmi és általában a közszük
ségleti cikkek előállításának, forgalmának, árának 
és fogyasztásának szabályozására, a személyes 
szolgálatra való kötelezésre, aggályos egyének 
kitiltására, rendőri felügyelet alá helyezésére és 
őrizetbe vételére, a kereskedelmi társaságok álta
lános jellegű kötelezettségei (mérleg-, leltárkészí
tés, közgyűlés tartás stb.) tekintetében új szabályok 
megállapítására, a magánjogi jogviszonyok ren
dezésére, védőoltások kötelező elrendelésére, tan
intézetek tanulmányi és vizsgarendjének könnyí
tésére, a hadiévek számításának szabályozására, 
ipari ós más gazdasági foglalkozások folytatásá
nak feltételei tekintetében könnyítések megálla
pítására, a munkásbiztosítás bizonyos kérdéseinek 
a törvénytől eltérő szabályozására szólók. Az 
1916. IV. t.-c. 6. §-a a kivételes hatalom alapján 
kibocsátott rendeletek megszegőjére a kihágási 
büntető törvénykönyvben megállapított legma
gasabb büntetésnélmagasabbbuntetés (hathónapi 
elzárás és pénzbüntetés) megállapítását tette le
hetővé. A háború tartamának hosszúsága és a 
kivételes hatalomnak széles körben való igénybe
vétele azt eredményezte, hogy a napi élet legtöbb 
jogviszonyát egészen vagy legalább bizonyos 
vonatkozásokban H. szabályozták, ezért nyilván
valóvá lett, hogy nem lehetséges a háború befe
jeztével valamennyi H. hatályát egyszerre meg
szüntetni, az 1916. IV. t.-c. 8. §-a teháta kormányt 
a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatban átme
neti rendelkezések megállapítására hatalmazta 
fel. A háború szerencsétlen befejezése és a forra
dalmak lezajlása után törvényhozó testület hiá
nyában s az akkor uralkodó közállapotok miatt 
az alkotmányosság helyreállítására törekvő kor
mányok fokozott mértékben voltak kénytelenek 
H.-et tenni és ebben a vonatkozásban a nemzet
gyűlés egybehívása sem hozott egyelőre lényeges 
változást. Éppen ezért az 1920. VI. t.-c. a H.-ről 
szóló törvények hatályát a békeszerződés megerő-

Révai Nagy Lexikona, XX. Twt. 2-1 
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sitésétől számított egy évre meghosszabbította és 
kimondta, hogy az említett törvények alkalmazása 
szempontjából a hadviselés érdekével az ország 
belső rendjének és közbiztonságának, valamint 
külső politikájának érdekei is egy tekintet alá 
esnek. Az egy évi időtartam letelte után követke
zett be azután a H. likvidálása, amit az 1922. XVII. 
6. §-a szabályozottúgy,hogy a kormány kivéte
les hatalmát csak a trianoni békeszerződés végre
hajtásához szükséges intézkedések tekintetében 
tartotta fenn (időbeli korlátozás nélkül), a már 
kibocsátott többi rendelet további hatályban 
maradását pedig ahhoz a feltételhez kötötte, 
hogy a kormány azok tárgyában törvényjavas
latokat terjesszen a nemzetgyűlés elé. Azok a 
rendeletek, amelyek tárgyában az 1922. XVII. 
t.-c. életbelépésének napjától (1922 aug. 11.) 
számított négy hónap alatt nem nyújtottak be 
törvényjavaslatot, az idézett naptól számított 
hat hónap elteltével hatályukat vesztették. A kor
mány már az 1922. XVII. t.-c. életbelépése előtt 
terjedelmes jegyzékben tette közzé a hatályukat 
vesztő H.-et, a törvény életbelépése után pedig 
(1922 aug. 31.) a hatályban maradó H.-et. Ezt 
követte a négy hónapi határidő alatt a kivételes 
hatalommal kapcsolatos törvényjavaslatok be
nyújtása, majd a hat hónapi határidő lejártával 
1923 jan. 11. az olyan H. jegyzékének közzététele, 
amelyek törvényjavaslat előterjesztésének hiá
nyában, az előterjesztett törvényjavaslat törvény
erőre emelkedése folytán vagy rendelettel ha
tályon kívül helyezés következtében időközben 
hatályukat vesztették. Az ezek után hatályban 
maradt rendeletek tekintetében a kormánynak a 
módosításra és kiegészítésre vonatkozó jogköre 
megmaradt s e joggal a kormány élt is (pl. lakás
ügy, haszonbérleti jogviszony). Az idők folyamán 
fokozatosan sok kivételes intézkedést helyeztek 
egyenkint hatályon kívül (pl. a közszükségleti 
cikkek forgalmát korlátozó rendelkezések) vagy 
pótolták törvénnyel (pl. a polgári eljárás és igaz
ságügyi szervezet módosításáról szóló 1925. VIII. 
t.-c). Maguk a H.-re vonatkozó törvények, kivéve 
azokat a rendelkezéseket, amelyek kifejezetten 
csupán az 1914. kezdődött háborúra szóltak (pl. 
a hadióvek számítására vonatkozó), nem vesz
tették hatályukat, hanem csupán az igénybevé
telük feltétele (háború esete) szűnt meg. Az 1912. 
LXIII. t.-cikknek egyes büntető jogszabályokat 
szigorító rendelkezései mindaddig alkalmazást 
nyernek, amíg H. hatályban vannak. 

Háborús jog (1. IX. köt.), a háborús viszonyok 
által szükségessé vált szabályoknak összessége. 
A H. tartalmaz magánjogi (gazdasági lehetetlenü
lés), perjogi (moratórium), büntetőjogi (árdrágítás) 
stb. szabályokat. A H. főforrása a rendelet, ame
lyet a minisztérium az e célre nyert kivételes 
hatalom körében bocsát ki. 

Habovka (Habovka), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Habsburg-család, Ausztria és Magyarország 

volt közös uralkodó családja, Ausztriában a köz
társasági államformára való áttérés, nálunk az 
1921. XLVII. t.-c. szüntette meg trónöröklési jo
gait. A H. tagjai az Ausztriával való közösség tar
talma alatt kettős állampolgárságúak voltak; a 
közösségből folyó e kiváltságos helyzet a közösség 

megszűnésével indokátvesztette; a főhercegek — 
ha a békeszerződés életbelépte idején a csonka
ország területén nem volt községi illetőségük és a 
magyar állampolgárságra a kijelölt idő alatt nem 
optáltak — elvesztették a magyar állampolgársá
gukat. A trón öröklési jognak az 1921. XLVII. t.-c-
kel kimondott megszűnése bíróságaink gyakor
lata szerint az eddigi királyok közjogi állását meg 
nem változtatta s így azok a törvény életbelépte 
után is különleges büntetőjogi védelem alatt álla
nak. A H. többi tagjai a királyi család tagjait 
megillető tiszteleti jogokat a gyakorlati értelem
ben ma is élvezik és a főudvarnagyi bíróság eljár 
ügyeikben. A H. Magyarországon levő magánva
gyona (a családi alapítványi vagyon) a 6165/1918. 
M. E. sz. rendelet óta a főudvarnagyi bíróság zár
lati kezelése alatt áll, de a békeszerződés 191. 
cikkének rendelkezéseit az állam tulajdonába való 
átmeneteiről e vagyontömegre az irányadó fel
fogás nem tartja alkalmazhatónak. Az 1925. VUL 
t.-c. 48. §-a fenntartja a volt udvari kincstári, a 
királyi magán-(udvartartási) és a családi alapít
ványi vagyonra fennálló bírói zárlatot és az e 
tekintetben szükséges bírói intézkedéseket a fő
udvarnagyi bíróság elnökének hatáskörébe utalja. 

Hacazsel (Hafagél), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Hachenburg, Max, német jogász, szül. Mann-

heimban 1860 okt. 1. Jogot végzett, majd szülő
városában ügyvédi irodát nyitott. Főművei: 
Vortráge über das Bürgerliche Gesetzbuch (1897— 
1898); Das Handelsgesetzbuch (Düringerrel, 8 
köt., 2. kiad., 1908—1913). 
•Hacker, Arthur, angol festő, szül. Londonban 

1858 szept. 25., megh. u. o. 1919 nov. 12. Bonnat 
atelierjében tanult Parisban, majd beutazta 
Európát és Észak-Afrikát. Legismertebb képei: 
Her daughter'slegacy; Themother; The cloud; 
Annunciation stb. Mint portréfestő is népszerű 
volt. 

Hács, kisközség Somogy vármegyében, (1920) 
482 lak. 
*Hacsi-ozsi, város Japánban, Kanagava tarto

mányban, (1921) 38,953 lak. 
Hacsó (Hacava), Gömör és Kishont vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Hadad (Hodod), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Hadadgyörtelek (Giurtélecul HodoMui) 

Szilágy vm. (Tr. R.) 
Hadadnádasd (Nadisul Hodolului), Szilágy 

vm. (Tr. R.) 
Hadas (Hostina), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Haddingtonshire, skót grófság, hivatalosan 

East Lothian, (1925) 47,000 lak. 
Hadéin, járás Stade porosz kerületben, (1985) 

17,115 lak. 
Hadersleben (Hadersler), schleswigi város, 

1920 óta Dániához tartozik (Dél-Jylland), (1921) 
13,149 lak. 
•Hadfield, Róbert Albott, báró, angol kohász, 

szül. Sheffleldben 1859 nov. 29-én. 1883-ban 
szabadalmaztatta mangánacélkészítési eljárását, 
amely az acélt nagy keménysége ellenére fa 
kovácsolhatóvá tette. Ettől az időtől kezdve több 
kohászati találmányt és eljárást fedezett fel, így 
az Era-acólt, amelyet páncéllemezek készítésére 
használnak. Érdemei elismeréséül több tudomá-
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nyos társaság tagjául választotta, 1908. lovag, 
1917. báró lett és számos kitüntetést és érmet 
kapott. 

Hadiárvák, 1. Hadigondozás. (XX. köt.) 
Hadidugárú (1. IX. köt.). A világháborúban 

Nagy-Britannia az 1916 ápr. 13. napján kelt nyi
latkozatával megszüntette a különbséget az 
abszolút és feltételes hadidugárú között és vala
mennyit az abszolút hadidugárú közé sorolta. 
•Hadigondozás, a nagy világháború áldozatai

ról való állami és társadalmi gondoskodás. Kez
deményezője Tisza István gróf, aki mint miniszter
elnök 1915 tavaszán Csonkított és Béna Katona-
kai Gondozó Bizottság elmen a hadisérültek 
orvosi utókezelése ós munkaképességük helyre
állítása érdekében saját vezetése alatt erőteljes 
mozgalmat indított. Tevékenysége három irányú 
volt: gondoskodott a hadisérülteknek orvosi utó
kezeléséről és a szükséghez képest mesterséges 
testrészpótlókkal (művégtagokkal) vagy gyógyá
szati segédeszközökkel való ellátásáról, továbbá 
arról, hogy amennyiben a hadisérültek törődött-
ségüknél fogva régi foglalkozásukat nem foly
tathatták, rokkantságuknak megfelelő új élet
pályára képeztessenek ki. Középületeknek fel
használásával a székesfővárosban és a vidéki 
egyetemi városokban utókezelő gyógyintézeteket 
létesített, melyekben sebészeti és a gyógyító torna 
legmodernebb gépeivel és eszközeivel felszerelt 
ortopédiai osztályokat állított fel. Az utókezelő 
gyógyintézetekkel kapcsolatosan ipari irányú 
rokkantiskolákat és a nagy szükségletre való te
kintettel mesterséges testrészeket gyártó mű
helyeket szervezett. A háború hosszú tartama és 
a hadisérültek növekedő számával szemben a 
bizottság működési köre szűknek bizonyult; a 
csonkított ós béna katonákon kívül gondoskodni 
kellett a háború egyéb sérültjeiről és betegeiről 
is. Az állam feladatának érezte, hogy mindenkit, 
akit csak lehet, meg kell menteni a rokkantságtól. 
A magyar kormány a katonai igazgatásnál oly 
értelmű rendelet közzéadását szorgalmazta, hogy 
a rokkantat a hadsereg kötelékéből mindaddig 
nem szabad elbocsátani, amíg nem részesült orvosi 
utókezelésben, amíg nem kapott mesterséges test
részt, vagy amíg nem részesült a viszonyainak 
megfelelő gyakorlati kiképzésben. Az intézményes 
rokkantgondozásnak alapját ez a rendelet vetette 
meg. A Csonkított és Béna Katonákat Gondozó 
Bizottság helyébe 1915 szept. 15-én a m. kir. 
miniszterelnökség fennhatósága alatt a rokkant 
katonák gondozásának egységes irányítására, 
szervezésére és igazgatására szervezett m. Mr. 
Rokkantügyi Hivatal lépett és mint központi ha
tóság nagy arányokban folytatta a bizottságnak 
úttörő munkáját. 

A Eokkantügyi Hivatal a fővárosban és a vi
déken gyors egymásutánban szaporította az utó
kezelő gyógyintézetek számát, különleges kór
házakat állított fel és fokozta azokat az oktatási 
lehetőségeket, melyek útján a rokkantak fogyaté
kosságuknak s viszonyaiknak megfelelő legkülön
félébb ipari, gazdasági, irodai stb. kiképzéshez 
és kenyeret adó foglalkozáshoz juthattak. A rok
kantiskolák között külön helyet töltött be a Vak 
Katonák Intézete, mely a háborúnak ezeket a 

kétségtelenül legszerencsétlenebbjeit összegyűj
tötte, kiképezte és saját ipari üzemeiben (kosár
fonás, ecset-, kefe- és seprőkészltés, zongorahan
golás stb.) állandóan foglalkoztatta. 

A magyar kormány a hadirokkantakon kívül 
a háború más kárvallottjai gyámolltásának szük
ségétől indíttatva, 1917 március 8. (900/1917. 
M. B.) kiadott rendeletével a hadirokkantakról és 
családjaikról, továbbá a hadiárvákról és hadi
özvegyekről való gondoskodást nemzeti feladat
nak nyüvánítottaéskimondta.hogyezt afeladatot 
az állam az önkormányzati hatóságoknak és a 
társadalomnak közreműködésével köteles telje
síteni. 

A kormány a háború áldozatainak gondo
zásával járó tennivalók vezetését és irányítását 
az Országos Hadigondozó Hivatalra bízta, mely 
a Rokkantügyi Hivatal szervezetét és hatáskörét 
változatlanul átvette. Az O. H. H. a társadalom
nak a gondozásban való állandó részvétele bizto
sítására a pártfogó és tanácsadó intézményt létesí
tette és helyi népirodák felállításával a gondozás 
szervezetét országosan kiépítette, a törvényható
sági bizottságokat és társadalmat pedig buzdí
totta, hogy a hadigondozottak javát szolgáló 
alapítványokat, ösztöndíjakat, nevelő- és gyógy
intézeteket, ottthonokat stb. létesítsenek. A társa
dalomnak országszerte megnyilvánult áldozat
készsége nemcsak az O. H. H.-nál, mint központ
ban, hanem a vidéken is tekintélyes erőforrásokat 
teremtett a hadigondozó célokra. A különböző 
alapokon, mint: rokkant katonák segélyalapja, 
a háborúban megvakult katonák segélyalapja, a 
hadiárvák, hadiözvegyek és hadbavonultak család
jainak segélyalapja stb. kívül egyesek és testületek 
nagyszámban létesítettek hadigondozó célt szol
gáló alapítványokat. A kalocsai érsek a város 
közvetlen közelében nagyértékű ingatlant ajánlott 
fel alapítványként rokkant kertészeti telepre ós 
kertes házak építési céljaira. Az ott létesített hadi
gondozattak kalocsai kertes háztelepe, melyen 62 
ház és a kertészeti telep már fel is épült, nagy
ság és érték tekintetében a hasonló rendeltetésű 
alapítványok között legjelentékenyebb az egész 
országban. A kalocsai telepnél kisebb, de igen 
szép intézményt létesített a győri rokkantak kert
városa egyesület Győr-Szabadhegyen és hasonló 
intézmények létesültek ós vannak készülőben 
Esztergomban, Üjpesten, Törökszentmiklóson és 
Póton. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. közönsége a 
Kobrák-cipőgyárnak Vácott levő, örökáron meg
szerzett épületeit s tartozékait alapítványként 
ajánlotta fel a hadigondozó hivatalnak. A nagy
értékű épületcsoportban éveken át nagyszabású 
rokkantiskola volt és midőn a rokkantiskola 
megszűnt, a hadiárvák bőripari szakiskolája ós 
internátusa nyert benne elhelyezést. 

A forradalmak alatt a H. ügye sokat szenve
dett. A romok eltakarítása, az ellenséges meg
szállás, majd az ország megcsonkítása, miként 
annyi sok más üdvös intézményünket, a H.-t is 
újabb és újabb feladatok elé állították. Az állam 
karöltve a hatóságokkal és a társadalommal 
nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a H. ügyét a 
soknemű nehézségekkel szemben eredeti rendel
tetése számára megóvják. Végleges rendezés 
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után a H. országos irányítása, továbbá az intéze
tek, intézmények, alapok, alapítványok és általá
ban a háború áldozatainak istápolásával össze
függő összes kérdések a m. kir. népjóléti és 
munkaügyi miniszter f enhatósága alá tartoznak. 

Az 1922. XVII. t.-e. 28. §-a, majd utóbb az 
1923. XXXII. t.-c. 14. §-a alapján a háború áldo
zatairól való gondoskodás terén tett kormány
intézkedések a múlt időkhöz képest lényeges 
haladást mutatnak. Lényeges intézkedések, hogy 
a hadigondozottak nyugdíjilletmény helyett jára
dékot kapnak, amelynek mértéke aránytalanul 
nagyobb a magas fokban megrokkant egyének
nél, mint a kisebb törődöttsógűeknél. A járadék 
ugyanis csak a súlyos mértékben megrokkant, 
teljesen vagy csaknem teljesen keresetképtelen 
egyéneknél szolgál a megélhetés alapjául, míg a 
csekélyebb testi fogyatékosságban szenvedő rok
kantaknál ós hadiözvegyeknél, mint általában 
keresetkópes egyéneknél a járadéknak az a ren
deltetése, hogy kisebb, gyakran elenyészően cse
kély keresetkópességi hányadot, illetőleg az elhalt 
családfő elmaradt keresetéért némi jövedelem
kiegészítést, kárpótlást nyújtson. A rokkantházi 
ellátásra szoruló hadirokkantak elhelyezésének 
céljára szolgál az 1922 őszén megnyílt m. kir. 
Hadirokkant-Otthon (Budapest, IX-, Timót-u. 3.), 
egyelőre 300 férőhellyel. A rokkantházi ellátás 
magában foglalja a rokkantak összes elsőrendű 
szükségleteiről való gondoskodást. A 2700/1922. 
M.B. számú ellátási rendelet értelmében ós kereté
ben azok a rokkantak, akik a katonai szolgá
lat következtében beállott vagy azzal összefüggés
ben álló betegség vagy sérülés miatt gyógykeze
lésre vagy műtétre szorulnak, az állam, illetőleg 
az országos betegápolási alap terhére részesülnek 
kezelésben, hogyha úgy maga, mint a nyilvános 
betegápolás költségeinek fedezéséről szóló 1898. 
XXI. t.-c. 7. §-a értelmében fizetni köteles hozzá
tartozóik szegények. A gyógykezelési igényjogo
sultság kérdésében az utóbbi törvényekben meg
jelölt hatóságok döntenek. 

A fokozatosan megszüntetett utókezelő és 
különleges gyógyintézetek közül a Budapest-
németvölgyi különleges kórházat kellett fenntar
tani, ennek a tüdőbeteggyógyintézetnek fenntar
tása elengedhetetlenül szükséges, mert Csonka-
Magyarországon egyetlen polgári jellegű intézet, 
mely kifejezetten és kizárólag a gümőkór gyógyí
tására szolgál. Országunk megcsonkítása követ
keztében az állam tulajdonát képező összes kli
matikus gyógyhelyeket és tüdőbeteggyógyin
tézeteket elvesztettük, az illető országrészeken 
maradt hasonló irányú magánintézmények pe
dig hozzáférhetetlenekkó lettek számunkra. A 
németvölgyi magyar kir. tüdöbeteggyógyintézet 
rendeltetése elsősorban gümőkóros hadirokkan
taknak vagy hadviselteknek ingyenes gyógy
kezelése és ápolása céljából való befogadása, de 
elhelyezést találnak benne egyéb szegény férfi
betegek is. A teljesen korszerűen berendezett 
gyógyintézet 800 férőhellyel, különböző fekvésű 
fekvőcsarnokokkal, saját gyógyszertárral stb. 
rendelkezik. Az intézet könnyebb vagy javult 
eseteket a budakeszi m. kir. honvéd és közrendé
szeti József főherceg-szanatóriumba utalhat át, 

viszont ez súlyosabb betegeit az intézetbe küld
heti. Ötven férőhely erejéig a kerületi munkás
biztosító pénztárnak férfibetegei is igónybevehe-
tik ezt a gyógyintézetet. Ezeknek a betegeknek 
beutalását szerződés szabályozza, a hadirokkant, 
hadviselt és egyéb szegény férfibetegek felvételét 
a népjóléti és munkaügyi m. kir. miniszter enge
délyezi. 

Á hadisérülteknek a szükséghez képest mester
séges testrészpótlókkal (művégtagokkal) vagy 
gyógyászati segédeszközökkel való ellátását a 
csonkított és béna katonákat gondozó bizottság 
megalakításától kezdve a magyar H. egyik fon
tos feladatának tekintette. Az ország megcson
kítása következtében elvesztettük mindazokat a 
vidéki. intézeteket, amelyek székhelyén (Arad, 
Kassa, Kolozsvár, Pozsony stb.) a H. mesterséges 
testrészeket előállító műhelyeket tartott fenn. 
Csonka-Magyarország művégtagra szoruló összes 
hadirokkantjairól ezentúl a m. kir. állami mű-
végtaggyárnak kell gondoskodnia (Budapest, 
VHL, Mátyás-tér 6.). A népjóléti és munkaügyi 
minisztérium ezt a müvógtaggyárat a kor szín
vonalán álló intézménnyé fejlesztette, mely 
állandó kísérletezéseivel nemcsak a tapasztalat 
szerint jól bevált művégtag-tipusokat tökélete
sítette, hanem számos új szerkezetű protézist 
és ortopédsegódeszközt is tervezett és tervez. A 
gyár amellett, hogy a hadirokkantaknak min
dennemű protézis-szükségletét kielégíti, orvos
technikai állami kísérleti műhellyé is fejlődött. 
A cél mindenkor az, hogy a hadirokkantat olyan 
művégtaggal kell ellátni, amely a lehetőséghez 
képest pótolja az elvesztett testrészt és a rok
kantat munkaképessé teszi. A mintázásokat, 
valamint az elkészített művégtagok ós ortopéd
segédeszközök felillesztését minden esetben a 
gyár orvosainak jelenlétében végzik. Csonka-
Magyarország területén 11,000 művégtagra szo
ruló hadirokkant van nyilvántartásban. Művég
tagszükségletüket a művégtaggyár elégíti ki 
A gyár átlag 80 szakmunkást foglalkoztat. A 
hadigondozást szabályozó kormányintézkedés 
(1360/1923. M. B. rendelet) az igényjogosult hadi
rokkantakat kivétel nélkül ingyen rendeli ellátni 
mesterséges testrészpótlókkal ós gyógyászati 
segédeszközökkel és egyúttal ezt az ingyenessé
get a kiszolgáltatott művégtagok és ortopéd
segédeszközök karbantartására és utánpótlására 
is kiterjeszti. Ez az ingyenes ellátás tulajdonké
pen ellenértéke kivan lenni az ú. n. sebesülési 
pótdíjnak, amelyet a régi ellátási törvények a 
nyugdíjon felül azért is állapítottak meg, hogy 
a hadirokkantak a pótdíjból protézisszükségletü
ket be tudják szerezni. Valójában ez a pótdíj azon
ban sohasem volt elégséges az ilyen beszerzésekre. 

A H.-nak egyik legfontosabb feladata a támoga
tásra szorult hádiárváknak istápolása. A magyar 
nemzet mindig hálás és áldozatkész volt azok 
irányában, akik a hazáért éltek ós haltak. Hősi 
halottai árván maradt gyermekeinek, valamint a 
súlyos törődöttségü hadirokkantak gyermekeinek, -
a magyar állam olyan nevelést kíván adni, mint 
amilyenben a szülők őket részesítették volna, ha 
el nem halnak, vagy meg nem rokkannak. Ebből 
a célból fiúk és lányok részére különféle irányú 
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és rendeltetésű hadiárvaintézeteket létesített és 
kívülök számos más nevelő- és árvaintézetben 
biztosított helyeket, amelyekben úgy fiú-, mint 
leány-hadiárvák középiskolai v. ezzel egyenrangú 
intézeti, illetőleg elemi iskolai oktatás (óvodai 
gondozás) céljából találhatnak elhelyezést. A nép
jóléti és munkaügyi minisztérium fenhatósága 
alatt álló intézetek a következők: 1. ikervári, 
2. székesfehérvári m. kir. hadiárvaintézet. Előbbi 
kertészsegédképző 140, utóbbi ipari irányú kikép
zésre 260 flú számára. 3. Hadiárvák m. kir. 
állami bőripari szákiskolája Vácott, a cipész, 
szíjgyártó, bőröndös és bőrdíszműves ipart karolja 
fel; ezenkívül az intézet kertgazdaságában ker
tészsegédeket képez; összesen 150 fin számára. 
Mindezekben az intézetekben a kiképzés tartama 
3—3 év. 4. Szilágyi Dezső fiúhadiárva-inter-
náttts, Vác. Húsz jeles tanulmányi előmenetelű 
fiúnak internátusi nevelése középiskolai tanul
mányaik alatt. 5. A m. kir. hadirokkantotthon 
hadiárvaosztálya. A budapesti m. kir. állami 
mnvégtaggyár különféle műhelyeiben és egyéb 
műhelyekben tanonckiképzés alatt álló 30 fiúnak 
internátusi nevelése. 6. Alapítványi Erzsébet
árvaház Nyíregyházán. Jeles tanulmányi előme
netelű leányoknak internátusi nevelése közép
iskolai tanulmányaik alatt, 32 növendék helyez
hető el. 7. A tokaji m. kir. Mdiárva-intézet, 
leányok elemi iskolai oktatása, továbbá elemi 
iskolát végzetteknek a varrásban és háztartási 
foglalkozásokban való kiképzése; 140 növendék 
számára. A hadiárvák és hadirokkantak gyer
mekei intézeti nevelésük ideje alatt ingyenes 
ellátásban és ruházatban részesülnek, tekintet 
nélkül arra, hogy a minisztérium saját intéze
teiben, vagy a minisztériummal szerződéses vi
szonyban levő intézetekben nyertek elhelyezést. 
Általában arra törekedett és törekszik a mi
nisztérium, hogy a hadiárvákat és a súlyos törő-
dóttségű hadirokkantaknak gyermekeit elemi is
koláztatásuk befejeztével gyakorlati pályára 
terelje és részükre az intézetekben kenyeret adó 
kiképzést nyújtson. Fiúknál az ipari, kertész-
eegédi, kertmunkási és lovászi kiképzés, leányok
nál viszont a gazdasági, háztartási és háziipari 
oktatás látszott célirányosnak. Szellemi pályára 
csak igen kevés gyermeket bocsát a miniszté
rium és ezeknek tovább nevelését is minden esefr-
ben kiváló előmenetelhez köti. A hadiárváknak 
és hadirokkantak gyermekeinek nevelési segély
ben (ösztöndíjban) való részesítését szabályozó 
kormányintézkedés (4670/1923. M. E. rendelet) 
az ösztöndíjban való részesedés lehetőségét lé
nyegesen kiterjeszti, amennyiben az ösztöndíj 
adományozását a régi rendeletekben meghatáro
zott kategóriákon: a középfokú és főiskolák ren
des fiú- és leánytanulóin kívül a szabályszerű 
tanoncszerződéssel felfogadott kereskedő- és ipa
rostanoncok részére is megengedi. Az adomá
nyozás feltételei: kifogástalan magaviselet, szor
galom és megfelelő tanulmányi eredmény. Kö
zépiskolai tanulóknál az előző évvégi bizonyít
vány össztanjegyeinek átlaga kettőnél rosszabb 
nem lehet; főiskolai hallgatóknak az előző év
folyamraelőirt kötelező tárgyakból sikeres kollo-
qniumot vagy vizsgát kell igazolniok, kereskedő-

és iparostanoncoknak a munkaadójuk részéről 
megszabott üzleti vagy műhelyi elfoglaltságuk 
mellett a tanonciskolában megfelelő tanulmányi 
előmenetelt kell tanusitaniok. Az ingyenes ne
velőintézeti (árvaházi) elhelyezés kizárja az ösz
töndíjban való részesedóst. Az ösztöndíj adomá
nyozása pályázati hirdetés alapján történik. A 
pályázati hirdetést a népjóléti és munkaügyi mi
niszter minden év végén vagy június havában 
teszi közzé. Csonka-Magyarország 116,826 hadi-
árváról gondoskodik; közülök 23,454 szülőtlen 
(teljesen árva), 93,372 pedig atyátlan árva. Egy 
részüket a magánosok által alnpított hadi árva
házakban nevelik. 

Hadik János gróf, politikus, 1918 okt. 29. 
IV. Károly Mrály kormányalakítással bízta meg, 
de az időközben kitört forradalom következté
ben már nem léphetett hivatalba. 1920-ban az 
Országos magyar Gazdasági Egyesületben a föld
birtokreformkérdésben megindult mozgalom ve
zére lett. A Közélelmezési Tanács elnöke volt. 
1927-ben az örökös jogú főrendi családok képvi
selői felsőházi taggá választották. 

Hadikárpótlás (1. IX. köt.). A világháborút 
befejező békeszerződések hadikárpótlás helyett 
jóvátétel (1. XX. köt.) fizetésére kötelezték a le
győzött államokat. 

Hadik-Barkóczy Endre gróf (1. Hadik-család, 
IX. köt.),- 1927. az Örökösjogú főrendi családok 
felsőházi taggá választották. 

•Hadikölcsön, a háborús állami pénzsztikséglet 
fedezésére szolgáló államkölcsön, amely arra volt 
hivatva, hogy az államnak a hadikiadások cél
jából felvett függő adósságát állósítsa. A há
ború későbbi folyamán a félévi időközökben ki
irt hadikölcsönök jövedelméből nem sikerült az 
állam függő adósságát teljes mértékben törlesz
teni és ezért a H.-adósság mellett az állam egyéb 
adósságai is növekedtek. A trianoni békeszerző
dés 188. cikke értelmében azok az államok és 
polgáraik, amelyekhez a volt osztrák-magyar 
monarchia területéből valamely részt csatoltak, 
a H. címletei alapján a magyar állam ellen igényt 
nem támaszthatnak, de viszont ezek az államok 
sem felelősek a területükön lévő H.-címletekért. 
A más külföldi államok polgárainak vagy kor
mányainak tulajdonában álló címletekért Ma
gyarország felelős. A magyar hadikölcsönök 
összege a háború végén 15,225 millió koronát 
tett ki. (A nyolc H. eredménye Ausztriában 35 
milliárd koronát tett ki. Németországban kilenc 
H.-kibocsátás volt 98 milliárd márka eredmény
nyel.) A H.-címletek Magyarországot terhelő ré
széből utóbb annak folytán, hogy azok egyes 
köztartozások lerovására alkalmasnak nyilvá
níttattak, jelentős rész bevonatott. A forgalom
ban maradt címletek a pénz értékcsökkenése 
folytán értéküket vesztették és ezért éppen úgy, 
mint Németországban és Ausztriában érezhetővé 
vált a H.-címletek átértékelt összegben beváltá
sára irányuló törekvés. Ez a törekvés Német
országban az 1924. megalkotott törvényre veze
tett, amely a H.-cimleteket bizonyos mérsékelt 
kulcs szerint átértékelte. Ausztriában és nálunk 
az átértékelés kérdése mindmáig megoldást nem 
nyert. (L. még Államadósság, Átértékelés, XlX.k. 
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•Hadina, Emil, német író, szül. Bécsben 1885 
nov. 18. írt költeményeket, elbeszéléseket, re
gényeket. Főbb müvei: Sturm und Stille (költ., 
1916); Kinder der Sehnaucht (elb., 1917); Nachte 
und Sterne (költ., 1917); Das andre Reich (elb., 
1920); Lebensfeier (költ., 1921); Die graue Stadt 
— die lichten Frauen (reg., 1922); Daemonen der 
Tiefe (reg., 1923). 
•Hadinyereségadó, elvileg az az adó, amit 

valakinek a háborús eseményekkel okozati össze
függésben álló nyereségnövekedése után vetnek 
ki. A világháború kitörése után a háborúnak a 
jövedelem- és vagyoneloszlásra gyakorolt hatása 
olyan nagy és szembeszökő volt, hogy mind álta
lánosabbá vált az a felfogás, hogy azok, akiknek 
jövedelmi és vagyoni viszonyai a háború alatt 
javultak, gazdagodásuk arányához képest foko
zottabb mérvben vonassanak be a közterhek 
viselésébe. A H. megvalósítása azon az alapon, 
hogy a háborúval okozati összefüggésben fel
merült nyereségnövekedésre szorítkozzék, nem 
volt lehetséges ós ezért a H. az előidéző körül
mények vizsgálata nélkül a háború alatt fel
merült minden jövedelemtöbbletre kiterjed. A H. 
eszközét nemcsak a hadviselő, hanem a sem
leges államok is alkalmazták, nálunk az 1916. 
XXIX. törvénycikk valósította meg. A nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatoknál az adóalap 
az a nyereségtöbblet, amellyel a nyereség azok
ban az üzleti években, amelyek a háború idejére 
esnek, meghaladja a háborút megelőző átlagos 
évi nyereséget, természetes személyek és jöve
delemadó fizetésére köteles jogi személyek te
kintetében pedig az a jövedelemtöbblet, amelyet 
a háborús években az 1913-iki jövedelmeikkel 
szemben vagy az adóköteles fél választása 
szerint az 1911—1913-ban elért átlagos jöve
delmeikkel szemben tényleg elértek. Az adó 
kulcsa nyilvános számadásra kötelezett vállala
toknál 10—40, más kötelezettnél 5—45°/0-ban 
állapíttatott meg; bizonyos minimális jövede
lem, illetőleg jövedelemtöbblet a H. alól men
tesnek nyilváníttatott. A H. kivetése és beszedése 
a vállalati adóval, bányaadóval és jövedelem
adóval együttesen történt. 
•Hadiözvegyek, 1. Hadigondozás. (XX. köt.) 
•Hadirokkantak, 1. Hadigondozás. (XX. köt.) 
•Hadisérültek, 1. Hadigondozás. (XX. köt.) 
•Hadkötelezettség az állampolgári kötelesség 

egyike, amely a közrend fenntartása és az állam
határok védelme céljából fegyveres szolgálat tel
jesítésében áll. A trianoni békeszerződés az álta
lános H.-et megszüntette és a magyar államot 
arra kötelezte, hogy fegyvoros erejét kizárólag 
önként jelentkezők felvétele, azaz az ú. n. tobor
zás útján egészítse ki. (L. Honvédség, XX. köt.) 

•Hadley (ejtsd: hedií), 1. Árthur Tioining, ame
rikai nemzetgazdász, szül. 1856. A Jaíe-egye-
tem elnöke volt. Főművei: Morál basis of de-
mocracy (1919); Bconomic problems of democracy 
(1923). 

2. H, Henry Kimbáll, amerikai zeneszerző, 
a newyorki filharmonikusok zenekarának veze
tője. Önálló operái: Sofie (1909); Azora; Bianca; 
Cleopatra's night, mely utóbbit a Metropolitan-
operában adták elő. 

•Hadműveleti terület, a hadmüveletek lebo
nyolításának a szintére. B területen a polgári 
hatóságok joghatósága a katonai hatóságok ja
vára rendszerint többé-kevésbbé korlátozva van. 
A H. jelentősége a világháború alatt abban is meg
nyilvánult, hogy az azon át való utazás korláto
zás alá esett. A H. külső és belső ; mindkettő ha
tárait a belügyminiszter állapította meg. A külső 
H.-en való utazáshoz a polgári hatóságok arc
képes utazási igazolványa, a belső H.-en való 
utazáshoz azonfelül a hadseregparancsnokság 
utazási engedélye kellett. A csapatkörzetben (a 
fronttól a csendőrkordonig) még a hivatalos uta
zás is tilos volt. 

Hadow, William Henry, sir, angol zenész, 
1909—1919. a newcastlei Armstrong College fő
nöke volt, ekkor a Sheffield-egyetem alkaneel-
lárja lett. A háború alatt a hadügyi hivatalban 
teljesített szolgálatot, 1918. lovag lett. Az Oxford 
History of Music kiadója volt. 

Hadramaut, délarábiai országrész, nem alkot 
politikai egységet, négy szultán uralma alatt áll. 
1916-ig török, azóta angol fennhatóság alatt. 
Ter. a góthai földr. intézet új planimotriai szá
mítása szerint 151,500 km2, 120,000 lak. 

Hadróv (Hadurait), Torda-Aranyos vmegye. 
(Tr. R.) 

Hadügyminisztérium (1. IX. köt.). A közös H. 
az Ausztriával való viszony megszakadásával 
1918őszén megszűnt, illetőleg felszámolásba ment 
át. H.-nak nevezték átmenetileg (1918—1920) a 
magyar nemzeti hadsereg ügyeit intéző kor
mányhatóságot, az 1920. I. t.-c. 6. §-a azonban 
ez elnevezés mellőzésével visszaállítja a honvé
delmi minisztérium nevet. 
•Hadwigor, Vidor, német író, szül. Prágában 

1879., megh. u. o. 1911 okt. 4. Művei: Gedichte 
(1900 és 1912); Der Empfangstag(olb., 1911) stb.). 

Hadzsics Antal, szerb író, megh. 1916 jan. 16. 
Haeckel, Ernst, német természettudós, megh. 

Jenában 1919 aug. 9. Újabb munkái: Fünfzig 
Jahre Stammesgeschichte (1916); Kristallseelen 
(1917). 

•Haecker, Valentin, német zoológus, sziiL 
Magyaróváron 1864 szept. 15. A hallei egyetem 
tanára. Főleg az átöröklés tanával foglalkozik, 
szerkeszti a Zeitschr. f. induktive Abstammungs-
u.Vererbungslehre című folyóiratot. Müvei: Der 
Gesang d. Vögel (1909); Tiefseeradiolarien (1908); 
Allgem. Vererbungslehre (4. kiad., 1921); Über 
Gedáchtnis, Vererbung u. Pluripotenz (1914); 
Die Brblichkeit im Mannesstamm (1917); Entwick-
lungsgesch. Binzelanalysen (1918). 

Haendel Vilmos, jogtudós, a debreceni egye
tem tanára. 1923—24-ig a jogi kar dékánja volt. 
•Haenisch, Konrád, németpolitikus, szül. Greifs-

waldban 1876 márc. 14., megh. Wiesbadenban 
1925 úpr. 28. Könyvkereskedő volt, majd szo
ciáldemokrata szerkesztő; 1919—21. porosz köz
oktatásügyi miniszter, 1923. wiesbadeniker. elnök 
lett. Müvei: Staat und Hochschule (1920); Neue 
Bahnen d. Kulturpolitik (1921). 

•Haerdtl, Hugó, osztrák szobrász, szül. Hofban 
(Krajnában) 1846 nov. 23., megh. Bécsben 1918 
febr. 16. Bécsben tanult Melnitzkynél. Rósztvett 
a bécsi parlament szobrászati munkálataiban, a 
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Naturhistorisches Mueeum számára 46 figurát, a 
Mária Terézia-térre egy kutat készített, díszítette 
az egyetemet, az új Burgszinházat, az anatómiai 
intézetet, az új palotát, a tőzsdét, a Schotten-
kirchet és számos magánházat. Mint portretista 
is igen népszerű volt. 
"Haescher, GottÜeb von, gróf, porosz tábornok, 

szül. Harnekopban 1836 jan. 19., megh. u. o. 1919 
okt. 25. A Ziethen-huszároknál kezdte szolgá
latát, 1864. a vezérkarba vezényelték ós Károly 
Frigyes herceg vezérlete alatt résztvett a dán 
hadjáratban, majd az osztrák és francia háború
ban. 1873—79-ben a 11. ulánus ezred parancs
noka volt, majd a nagy vezérkar hadtörténelmi 
osztályának vezetője lett. 1886-ban a 20., majd 
a 6. hadosztály parancsnoka, 1889. főszállásmes-
ter, 1890—1903-ig a 16. hadtest parancsnoka 
volt. Ekkor mint táborszernagyot nyugdíjazták. 
H. ugyanez évben a porosz urakháza tagja lett, 
áe Harnekopba vonult vissza. A világháború 
kitörésekor önként jelentkezett szolgálatté
telre ós a Ny.-i hadsereg vezérkaránál nyert 
beosztást. 

Hafstein, Hannes TMrdur, izlandi költő és 
államférfiú, szül. 1861 dec. 4., megh. 1922 dec. 
13. Az önkormányzat kivívása után, 1912—14-ig 
miniszter volt. 

Hága (s' Gravenhage), a németalföldi királynő, 
a kormány, a parlament és a legfőbb törvényszék 
székhelye, Dél-Hollandia tartomány fővárosa, 
Seheveningen tengeri fürdőhellyel együtt (1924) 
391,369 lak. 

Hágai nemzetközi magánjogi konferenciák 
(1. IX. köt.). Az ötödik konferenciát 1925. óv októ
ber havában tartották meg. Négy bizottságban 
ülésezett. Az első bizottság a csőd, a második a 
külföldi ítéletek elismerésének és végrehajtásá
nak kérdését, a harmadik bizottság a hagyatéki 
ügyeket, végül a negyedik bizottság a házasság, 
az elválás ós a polgári perjog kérdéseit tárgyalta. 
E munkásság eredménye két egyezménytervezet, 
amelyek közül az egyik a csődökre, a másik pe
dig a hagyatékok és végrendeletek tárgyában 
rendelkező jogszabályok közötti összeütközések 
kiegyenlítésére vonatkozik. Az első cikk a csőd
eljárásra vonatkozó bírói illetékességet óhajtja 
szabályozni, a második cikk pedig az elhalt nem
zeti jogának alkalmazását mondja ki. 

Hagemann, Kari, német dramaturg és szín
igazgató, újabb művei: Mit der fliegenden Divi-
sion (1915); Lillis Park (1920); Weltfahrt (1921); 
Spiele der Völker (5. kiad. 1921); Das Dutzend 
und die Eine (3. kiad. 1921); Das Schloss im 
Taunus (1922); Die Kunst der Bühne (7. kiad. 
1923); Aphorismen zur Liebesweisheit (5. kiad. 
1925). 

Hagen, az ugyanily nevű járás székhelye 
Arusberg porosz kerületben, (1925) 99,429 lak. 

Hagen, 1. Bernhard, német antropológus és 
utazó, megh. 1919 máj. 3. 
*2. H., Jolmnn Georg, német csillagász, szül. 

Bregenzben 1847 márc. 6. A vatikáni csillag
vizsgáló intézetnek 1906. igazgatója lett. Kiadta 
az Atlas stellarum variabilium müvet (1899— 
1908); más nagyobb műve: Die veranderlichen 
Sterne (1912—21, 2. köt. 1924). 

3. H., Theodor, német festő, megh. Weimar-
ban 1919 febr. 12. 

•Hagenau, francia város Elszász volt alsóel-
szászi kerületében, 1918 óta Bas-Rhin francia 
départementban, (1921) 15,803 lak. 
*Hagenauer, Arnold, osztrák iró, szül. Linz

ben 1872., megh. Bécsben 1918 jún. 25. Gimná
ziumi tanulmányai végeztével állatorvosi főisko
lára járt. Első művei Saar és Lilieneron hatását 
mutatják, később szabadabban bontakozott ki 
eredeti egyénisége és gazdag fantáziája. Re
gényei és elbeszélései: Muspille; Die Perlen der 
Chloe; Gottfrieds Sommer; Das Ende der Sa-
lome; Historische Novellen. 

Hagerstown, Washington county székhelye 
Maryland ószakamerikai államban, (1920) 28,029 
lakossal. 

Hagernp, George Francis, norvég jogtudós 
és államférfi, meghalt Stockholmban 1921 feb
ruár. 8. 

Haggard (ejtsa: hegért), Henry Bider, sir, angol 
író, megh. Londonban 1925 máj. 14. 1912-ben lo
vagi rangot kapott, 1916. nagyobb utazást tett a 
tengerentúli dominiumokban. Ujabb művei közül 
kiválnak: Child of storm (1913); The ivory child 
(1916); Lőve eternal (1918); The ancient Allan 
(1920); Heu-heu or the monster (1924). Magyar 
fordításban újabban megjelentek: Hajnalcsil
lag (új kiad. 1911 ós 1918); Ayesha visszatér 
(ford. JEsty Jánosnó, 1915 és 1918); Ismeretlen 
ország (új kiad. 1919); Beatrice (új kiad. 1919); 
Jess (ford. Ballá Mihály, 1920); A sárga isten 
(ford. Turchányi Tihamér, 1921); A vörös Éva 
(ford. u. a., 1921); A gyöngyhajadon (ford. Bar-
tos Zoltán, 1922); A varázsló (ford. ifj. Kendy-
Finály István, 1923); Cleopatra(ford.iaA;í/ Géza, 
1923); Salamon király kincse (ford. Fái J. Béla, 
1925); Az eleven végrendelet (ford. Farkas Ákos, 
1925); Ő (ford. Cs. Rákosi Ida, 1925). 

Hági (Hagy), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hagii Szaranta (ol. Santi Quaranta), kikötő, 

a görög csapatok 1914. elhagyták, 1916. olaszok 
szállották meg. 

Hague, Arnold, amerikai geológus, megh.Wa-
shingtonban 1917 máj. 14. 

Hagyáros, kisk. Zala vm., (1920) 162 lak. 
Hagymádlalva (Spinus), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hagymásbodon (Budiul mic), Maros-Torda 

vm. (Tr. E.) 
Hagymáslápos (Lapusel), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
*Hahn, 1. Fduard, német gazdaságtörténész és 

geográfus, szül. Lübeckben 1856 aug. 7. A ber
lini egyetem és mezőgazdasági főiskola tanára. 
Főbb művei: Die Haustiere (1896); Die Wirt-
schaf t der Welt am Ausgange des 19. Jahrhun-
derts (1900); Die Entstehung der Pflugkultur 
(1909); Von der Hacke zum Pflug (1914) stb. 

2. H, Friedrich, német geográfus, megh. 
Königsbergben 1917 febr. 24. 

Hahót, nagyközség Zala vármegyében, (1920) 
2362 lakossal. 

•Haidar-pasa, kikötőváros a Márvány-tenger 
ázsiai partján, Skutari és Kadiköi között, Modá-
val ós Kalamisszal együtt 35,000 lak. Gőzhajó-
állomás ; az anatóliai vasút kiinduló pontja. 
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Haiderabad, 1. a brit-indiai birodalom hűbór-
állama, 1. Nizám országa (XX. köt.). — 2. Az 
ugyanily nevű brit-indiai kűbérállam fővárosa, 
(1921) 404,187 lak. — 3. Sind indiai tartomány 
fővárosa, (1921) 81,838 lak. 

Haifa, város Dél-Szíriában, 16,000 lak. 
Hai-íong, kikötőváros Tonking francia gyar

maton, Indo-Kinában, (1921) 33,312 lak. 
*flaig (ejtsd: hég), Douglas, earl, angol tábornagy, 

szül. Edinburghban 1861 jún. 19. Oxfordi tanulmá
nyai után katonai pályáját 1885. a huszároknál 
kezdte. 1898 a nilusi hadjáratban vett részt, majd 
később a délafrikai háborúban tüntette ki magát, 
amelynek befejezésekor ezredes lett. Ezután Indiá
ban volt a lovasság főfelügyelője 1906-ig, 1906— 
09. minttábornok a hadügyi lúvatalbanműködött. 
1910-ben mint altábornagy ismét Indiába ment, 
ahol a vezérkari főnökséget vette át. 1912-ben 
hazatért és Aldershot parancsnoka lett. A világ
háború kitörésekor az 1. hadtest parancsnokává 
nevezték ki, amellyel az első yperni csatát vívta, 
majd amikor 1915. az egész angol hadsereget két 
részre osztották, az első hadsereg parancsnoka 
lett. 1915 végén Prench helyett az egész francia
országi angol hadsereg főparancsnoka lett, amely 
állását a háború végéig megtartotta.Vezérletének 
legkimagaslóbb eseménye volt, mikor 1918 szept. 
28. kapcsolatban az amerikaiaknak a meuse-
argonnei és a belga királynak az Yper-Yser vo
nalon indított támadásával, az angolok Cambrai 
ós St. Quentin között áttörték a németek Hinden-
burg-vonalát. A háború befejezésekor érdemei 
elismeréséül Earl H. of Bemersyde néven peer 
lett és 100,000 font sterling nemzeti ajándékot 
kapott s rövid ideig a rajnai megszálló csapatok 
parancsnoka volt. Hazatérésekor néhány hónapig 
Nagy-Britannia katonai főparancsnoka volt, az
után nyugalomba vonnlt. Szakképzettsége, nagy 
műveltsége és hősies bátorsága, mint a modern 
katona típusát rendkívül népszerűvé tették hazá
jában. Műve: Cavalry studies (1907). 

*Haiman Hugó, tanár s műfordító, szül. Nizs-
nán (Árva vm.) 1881. Budapesti felső keresk. 
iskolai tanár. Irodalmi tanulmánya: Kiiranber-
ger Ferdinánd regényei és novellái (1910); orosz 
eredetiből fordította Gársin, Koroljenko, Ljesz-
ko v, Puskin,Tolszto j.Turgenyev novelláit (Gyoma 
1926—27). Sajtó alatt: Tolsztoj: Novellák és ta
nulmánya Dosztojevszkijről. 

Hainaut (Hennegau), Belgium egyik tarto
mánya, ter. 3722 km', (1919) 1.215,311 lak. 

*Hainisch, Michael, osztrák államférfi, szül. 
Aueban (Alsó-Ausztria) 1858 aug. 15. Jogász volt, 
majd a pénzügyminisztérium hivatalnoka, de 
később visszavonult Alsó-Ausztriába és Stájer
országba, ahol mintagazdaságát vezette. Társa
ságot alapított az angol Pabian Society mintájára. 
1921 dec. 8. az osztrák köztársaság elnökévé vá
lasztották, habár az aktiv politikai életben soha
sem vett részt, nem volt tagja a parlamentnek, 
sem nem pályázott erre a méltóságra. Radikális 
szocialistából lett lassanként konzervatív agrá- | 
rius. Mint író is igen termékeny. Művei közül! 
jelentősebbek: Die Zukunft der Deutsch-Öster- I 
reicher(1892); Zur Wahlreform (1895); Kampf | 
umsDasein und Socialpolitik (1899); Heimar-1 

beit (1906); Pleischnot und Alpine-Landwirt-
schaft; Die Entstehung des Kapitalzinses (1907); 
Ist der Kapitalzins berechtigt ? (1919); Voraus-
setzungen u. Berechtigung d. Socialismus (1919); 
Die Landflucht (1923). — An5'ja, H. Mariamé, 
1870-ben megalapította az osztrák felekezeten 
kívül álló nőmozgalmat. 

*Hainiss, 1. Elemér, gyermekorvos, H. Géza 
fia, szül. Budapesten 1890 júl. 1. A kórbonctani 
intézetben Pertik tanár mellett működött, majd 
a po7Sonyi egyetem gyermekklinikájának volt 
első tanársegéde. 1921-ben a Perenc József egye
tem helyettes tanára, 1922. az Erzsébet, majd 
ugyanazon évben a Ferenc József egyetem ma
gántanára, 1924. utóbbi egyetem gyermekgyó
gyászati tanszékének rendes tanára lett. Számos 
tudományos értekezése jelent meg magyar és 
német szaklapokban. 

2. H. Géza, gyermekorvos, inegh. Budapesten 
1926 jún. 23. 

Haiti, 1., sziget a Nagy-Antillákon, 77,253 km8, 
(192D 2.528,655 lak. 

2. JT.,köztársaság, H. sziget Ny.-i részén, 28,676 
km2, (1919) 1.631,250 lak., fővárosaPort-au-Prince. 
Közigazgatásilag öt departamentóra oszlik: Nyu
gati, Északi, Déli, Északnyugati departamento 
és Artibone. Alkotmánya: 1915. H. elismerte az 
északamerikai Egyesült-Államok beavatkozási 
jogát s a köztársaság elnöke, akit 4 évre válasz
tanak a H.-i 40 évet betöltött állampolgárok kö
zül, csupán az északamerikai Egyesült-Államok 
elnökének jóváhagyásával nevezheti ki a hiva
talnokokat. A nemzetgyűlés két kamarából áll; 
a szenátus 15 tagját 4 évre s a képviselőket 2 
évre választják a 25 évet betöltött állampolgárok 
közül általános, közvetlen szavazás útján. 1915 
óta a 21 tagú államtanács (Gouncil of State) gya
korolja a végrehajtó hatalmat, élén az amerikai 
főbiztossal (High Gommissioner). Története. 1913 
dec. újabb zavargások törtek ki és egy éven belül 
három elnököt is választottak: Oreste Zamort 
1914 febr. 8., Davilmar Theodoret 1914 nov. 7. és 
Vilbrun Guillaume Samot 1915 márc. 4. Utóbbi, 
miután néhány hónapig sikeresen állt ellen a 
zavargóknak, júl, 26. éjjel kénytelen volt a fran
cia követségre menekülni, mialatt pártjának egy 
embere 200 politikai foglyot lemészároltatott. 
A temetés alkalmával a gyászolók egy nagy tö
mege betört a francia követségre, kihozta on
nan Guillaumeot és nagy kegyetlenséggel meg
gyilkolta. Két órával később az Egyesült-Álla
mok egy cirkálója kikötött Port au Princeben és 
partra szállította a tengerészeket, akik az orszá
got megszállották, a lakosságot lefegyverezték 
és a rendet helyreállították. 1915 szept. 3. Caper-
tontengernagy kihirdette az új alkotmányt, amely 
szerintH., alkotmányának és integritásának teljes 
biztosítása mellett, az Egyesült-Államok protek
torátusa alá került. A H.-i kongresszus által vá
lasztott SudreDartiguenave elnök kormánya elfo
gadta a békét, amelyet az Egyesült-Államok 
1916 febr. 28. ratifikáltak. H. 1917. hadat üzent 
Németországnak. 1922—26-ban Jos. Louis Borno 
volt az elnök. 

Hajagos (Kl'okocov), üng vm. (Tv. Cs.-Szl.) 
Hajasd (Volosjanka), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
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*Hajasi, 1. Gonsuke, báró, japáni diplomata, 
szül. Aizuban 1860. Tokióban tanult, 1886. dip
lomáciai szolgálatba lépett, 1887—91-ig konzul 
és követségi titkár, 1899. Szöulban, 1906—08-ig 
Pekingben, 1908—16-ig Rómában, 1916—18-ig 
ismét Pekingben volt követ. 1919—20-ig Kuan-
tung főkormányzója volt, mint határozott an
golbarátot 1920. londoni követté nevezték ki. 
1922. a gónuai konferencián a japáni delegációt 
vezette. 
*2. H., Tadaszu, gróf, japáni államférfiú, szül. 

Szakurában 1850 febr. 22., megh. Tokióban 1913 
júl. 11. Előbb kínai, majd oroszországi és angol
országi nagykövet, 1906—08. külügyi, 1911—12. 
közlekedésügyi miniszter volt. 
*Hajátültetés. A hajszál, épen úgy, mint a kö

röm, toll, pikkely stb. csak passziv terméke az 
élő és működő bőrnek, ha tehát talajából kisza
kítják és máshova ültetik be, ott soha meg nem 
fogamzik és tovább nem fejlődik. Ha valaki kellő 
tisztasággal belefűz a bőrbe hajszálakat, elér
heti ugyan, hogy azok egy ideig ott lógnak, de 
természetesen soha oda nem nőnek, mindig ide
gen testek maradnak és előbb-utóbb kihullanak. 
Ennek megnehezítésére újabban apró fómhor-
gocskákat fűznek a hajjal a bőrbe, az ilyen el
járás azonban a hajzatot pótolni még kozmetikai 
tekintetben sem képes. 

Hajdú vármegye (1. IX. köt.) népessége 1920. 
168,320 volt, egy km2-re 705 lakos jut. Anya
nyelvre nézve volt a népesség között 167,879 ma
gyar (99-8%), 227 német (0-1%), 41 tót, 38 román, 
14 rutén, 5 horvát, 30szerb, 222 egyéb (0-l«/0). Hit-
felekezetre nézve 21,299 róm.kat.(12-7»/0), 13,806 
gör.kat.(8-27„),(125.610ref.(74-6(,/0),328ág. h. ev. 
(0-2°/0), 163 gör. kel. (0'1<>/), 26 unit., 6887 izr. 
(410/o)és 201 egyéb(0-l%)- Foglalkozására nézve 
a népesség 75'7%-a őstermelő, 9-7°/0-a az iparhoz 
tartozik, 3'l°/0-a a kereskedelem- és hitelhez, 
2-6°/o-a a közlekedéshez, 3'0°/0-a a közszolgálat- és 
szabadfoglalkozások körébe, 0-9°/0-a a véderő-
höz, l'40/0-a k. m. n. napszámos, l-l°/o-a nyug
díjas stb., 1-4%-a házi cseléd, l'l°/o egyéb és 
ismeretlen foglalkozású. A tulajdonképeni kereső 
népességből (76,756) őstermelő 59,778, az iparhoz 
tartozik 6577, a kereskedelem- és hitelhez 1914, 
a közlekedéshez 1228, a közszolgálat- ós szabad
foglalkozások körébe 1747, a véderőhöz 1194, 
k. m. n. napszámos 1066, nyugdíjas stb. 794, házi 
cseléd 2,101, egyéb és ismeretlen foglalkozású 
349. Az eltartottak száma: 91,564. Közművelő
dés tekintetében az összes népesség 71-7°/0-a, a 
6 éven felüli népességnek pedig 80-2°/0-a tud írni-
olvasni. Közigazgatás. A vármegye a 4 rendezett 
tanácsú városon kívül 2 szolgabírói járásra osz
lik, ú. m.: 

Járás , város 

Hajdúszoboszlói 
Központi ._ 
Hajdúböszörmény r tv . 
Hajdulnulház € 
Hajdúnánás € 
Hajdúszoboszló « 

Összesen _„ 

f g I Népes- 1 E b b Ö l 
s*S s é & !g." (1920) i m a g y a r 

6 
10 

i 
1 
1 
1 

20 

40,823 40,670 
63,604 
28,706 
10,480 
17,086 
17,722 

168,320 

63,414 
28,627 
10,468 
17,049 
17,661 

167,879 

n é m e t 

88 
36 
53 

2 
16 
32 

227 

Lakó
házak 
s záma 

8,273 
9,771 
5,741 
2,165 
4,178 
3,821 

33,949 

A vármegyében van 14 nagy- ós 2 kisközség. 
A községek igen népesek. 2000-en aluli község 
csak egy van. 10,000-en felül van a rendezett 
tanácsú városokon kívül három és pedig: Püspök
ladány (13,246), Balmazújváros (13,223) és Hajdu-
dorog (11,235). 

Hajdú Tibor, pannonhalmi főapát, megh. Pan
nonhalmán 1918 okt. 21. 

Hajdübagos, nagyk. Bihar vm., (1920) 2167 
lakossal. 

Hajdúböszörmény, r. t. város Hajdú vmegyé-
ben, (1920) 28,706 lak. 

Hajdudorog, nagyk. Hajdú vm., (1920) 11,235 
lakossal. 

Hajduhadház, r. t. város Hajdú vm., (1920) 
10,480 lak. 

Hajdúnánás, r. t. város Hajdú vmegyében, 
(1920) 17,085 lak. 

Hajdusámson, nagyk. Hajdú vm., (1920) 5859 
lakossal. 

Hajdúszoboszló, r. t. város Hajdú vm., (1920) 
17,722 lak. A város fejlődésére nagy hatással lesz 
az 1925 okt. 24. fúrás alkalmával 300 m. mélység
ből kitört hőforrás. Hőfoka 72° C, a vegyi elem
zés szerint jód, bróm ós konyhasó tartalma van. 
A forrás vizét nagyobbszabású _ gyógyfürdőtelep 
megalkotására használják föl. Építés alatt van 
a város vlllamostelepe is, amelybe a járás köz
ségei is be fognak kapcsolódni. 

Hajduszovát, nagyk. Hajdú vm., (1920) 3763 
lakossal. 

Hajmás, kisk. Somogy vm., (1920) 419 lak. 
Hajmáskér, kisk. Veszprém vm., (1920) 2369 

lakossal. 
•Hajnal, 1. István, történetíró, szül. Nagy-

kikindán 1892 júl. 3. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Lipcsében végezte, majd 1914. a 
bécsi Theresianum prefektusa volt. 1919-ben a 
Nemzeti Múzeumba osztották be, 1920. egyetemi 
magántanár, 1921. orsz. allevéltárnok, 1922. 
Esterházy herceg levéltárosa lett. Főbb müvei: 
IV. Béla király kancelláriájáról (1914); írás
történet az Írásbeliség felújulása korából (1921); 
A Kossuth-emigráció Törökországban (sajtó 
alatt). 
*2. H. József, hírlapíró, szül. Pusztaszeren 1885 

márc. 11. Iskoláit Kecskeméten végezte. Korán 
belesodródott az alföldi munkásmozgalomba, 
írásai leginkább az alföldi lapokban és a Nép
szavában jelentek meg. A világháborúban a 29. 
honvédgyalogezred táborilapját szerkesztette. 
Az összeomlás után átvette a Kecskeméten meg
jelenő Magyar Alföld című napilap szerkesztését. 
Szépirodalmi munkái: Gőzkalapács (versek, 
1914); Földindulás (elbeszélések, 1924). 

Hajnik (Hájniky), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hajnik Miklós, író, újabb munkái: A gyémánt-

hintó és más elbeszélések (1917); Tavaszi versek 
(1918); Mártuska boldogsága (reg., 1920); A ki
rándulás (szinmü 3 felv., bemutatta a Helikon-
Szinház, 1923). 

Hajnóci Bajmond József, pedagógus, újabb 
müvei: A késmárki bíró lánya (1920); Jókai 
Szepesben (Lőcse 1925). 

*Hajnóczy Iván, irodalomtörténetlró, tanár, 
szül. Budapesten 1883 febr. 24. A budapesti és a 
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párisi egyetemen filozófiát hallgatott. A budapesti 
egyetemen tanári és doktori oklevelet szerzett s 
Alsókubinban, Késmárkon és Budapesten volt 
tanár, majd 1910. a kecskeméti felsőkereskedelmi 
iskola igazgatója lett. Több fordítása jelent meg 
franciából magyarra s írt számos irodalom- és 
művelődéstörténeti dolgozatot, melyek a külön
féle tudományos folyóiratokban jelentek meg. 
Munkái: Szentjóbi Szabó László élete és müvei 
(Budapest 1905); Magyar költök a Szepességeu 
(Iglól907); A céhek életéből (Budapest 1911); 
Magyar—német közigazgatásiszójegyzék (Kecs
kemét 1912); La ville Kecskemét (u. o. 1913); 
Kereskedelmi levelek (Budapest 1925); Katona 
József Kecskeméten (Kecskemét 1926). 

Hajó Sándor, Író, újabb színdarabjai: A nap 
Z<w«a/a (Vígszínház, 1916); Démonok (u. o. 1916); 
Délibáb-utca 7. (u. o.); Az ötvenéves férfi (Bel
városi Színház, 1919); A pletyka (u. o. 1920); 
Láz. Színpadra átdolgozta Wilde Dorian Gray c. 
regényét (1907). 

Hajó (Haieu), Bihar vm. (Tr. R.) 
*Hajólobogó, a hajókon használt lobogó. A ma

gyar tengeri kereskedelmi hajókon a 8397/1921. 
M. B. sz. rendelet szerint a kiscímerrel ellátott 
nemzeti lobogót kell viselni. A folyami hajók 
lobogójára eddig nem történt hivatalosan közzé
tett rendelkezés; a gyakorlat szerint úgy a kis
címerrel, mint a középcímerrel ellátott lobogót 
viselhetik, a folyamrendészeti hajók pedig csak 
a kiscímereset. (L. még Folyamrendészeti lo
bogó, XX. k.) 

Hajós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 4709 lak. 

Hajós József (dömsödi), közgazdász, cs és kir. 
kamarás, megh. Budapesten 1917 márc. Iá. 

Hajtóka (Hajtuóka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hakki, Ismail, pasa, török államférfi, megh. 

Berlinben 1918 júl. 28. 1911-ben, miután nagy-
vezérségéről lemondott, Londonban, Parisban és 
Berlinben igyekezett Törökország érdekeit érvé
nyesíteni. 1915 júl.kormánya berlini nagykövetté 
nevezte ki. 

Hakodate, japáni kikötőváros, (1920) 144,749 
lakossal. 

Hal (Halle), város Belgium Brabant tartomá
nyában, (1985) 16,115 lakossal. 

Halábor (Halábor), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Halács (Halacovce), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Halácsy Jenő, botanikus, megh. Bécsben 1913 

dec. 16. 1912-ben az athéni egyetem tiszteletbeli 
bölcsészdoktora és a bécsi Zool. Bot. Gesellsch. 
tiszteletbeli tagja, 1913. kormánytanácsos lett. 
Életrajza Degen Árpádtól, Magyar Botanikai 
Lapok XIII. (1914). 

Halál általi hitelesítés (1. IX. köt.). Üj per
rendtartásunk (1911. I. t.-c.) a fél esküjét mint 
bizonyítási eszközt nem ismeri és helyette a fél
nek a per folyamata alatti kihallgatását szabá
lyozza, nem ismeri ennélfogva a H.-t sem. Egyes-
sógi eskü esetében az esküre kötelezett személy
nek az eskü letétele előtti halála következtében az 
esküre vonatkozó megállapodás hatályát veszti. 

*Halálszinlelós (thanatosis), némely állatok
nak az a különös tulajdonsága, hogy veszély 
osetén vagy hirtelen mechanikai hatásokra, pl. 

megérintve, izomtónusukat reflektórikusan úgy 
változtatják meg, hogy bizonyos, a halott állat 
testtartásához hasonló helyzetben megmereved
nek (katalepszia). A H. mai felfogásunk szerint a 
katalepsziás jelenségek sorába tartozik, melyek 
viszont bizonyos tekintetben a hipnózis jelensé
geivel állnak kapcsolatban. A H. jelensége az 
állatvilágban igen elterjedt. Legszembetűnőbb a 
rovarok, fóleg a bogarak (pl. Anobium, Broscus 
cephálotes, Scarites, Geotrupes stercorarius stb.) 
körében. A halálszinlelő bogarak veszély esetén, 
de kiváltképen hirtelen érintésre, hirtelenül moz
dulatlanná válnak, végtagjaikat összehúzzák, 
fejüket behajtják s testüket is sokszor begörbítve, 
holtnak tetetik magukat. AH. jelensége megvan 
a gerinces állatok körében is. A haláltetetós bo
nyolult reflexeken alapuló ösztönszerű cselekedet, 
mely a védelem és támadás céljából fejlődött ki 
az állatvilágban. 

Halandóság (1. IX. köt.), az ezer lélekre viszo
nyított halálozási szám, az ú. n. H., a születések 
csökkenésével fokozatosan szintén csökken. Ezt 
a folyamatot a világháború a legtöbb államban 
egy időre megakasztotta, a háború után azonban 
a H. újra erősen javult a legtöbb államban, így 
nálunk is. Magyarország mai területén a H. a 
háború előtt 22-3 volt (ezer lélekre), a legutolsó 
rendelkezésre álló adat szerint (1925) ez az arány
szám már csak 16-9. A viszonyok javulását főkép 
a gyermekhalálozások csökkenése (1. Gyermek-
halálozás, XX. köt.) idézi elő, de valamennyi 
korcsoportban lehet konstatálni a H. csökkenését. 
Az európai államok közül legkedvezőbb H.-a van 
Németalföld népének, amely már 9'8-re szorí
totta le az arányszámot, a skandináv államok 
halandósága is csak 10—11 között mozog. Ma
gyarországénál kedvezőtlenebb H.-ot mutatnak 
viszont az összes román államok. 

Halasd (Rtjbky), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Halastó, kisk. Vas vm., (1920) 368 lak. 
Halász, 1. Imre, publicista, megh. Budapesten 

1918 márc. 7. 
*2. H. Lajos, hirlapíró, h. államtitkár, szül. 

Makón 1874 jan. 16. Debrecenben jogot végzett 
s ugyanott már a Debreceni Hírlap szerkesztősé
gében dolgozott, azután Nagyváradra ment s a 
Szabadság napilapot szerkesztette, majd 1899. 
megalapította a Nagyváradi Friss Újság című 
lapot. 1906-ban az ugrai kerület országgyűlési 
képviselőnek választotta, Nagyvárad pedig tisz
teletbeli tiszti főügyésznek. 1909-ben Budapestre 
költözött, folytatta a hirlapírást, 1918 okt. 31. a 
király miniszteri tanácsossá nevezte ki s átvette 
a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetését, dec-ben 
helyettes államtitkár lett s a Priedrich-, Huszár
os Simonyi-Semadam kormányok alatt is meg
maradt hivatalában 1920 májusig, amikor lemon
dott és ügyvédi irodát nyitott. 1923-ban megalapí
totta a Részvényes c. közgazdasági és jogi lapot. 

3. H. Sándor (dunaföldvári), közgazdasági 
író, postatakarékpénztári igazgató, megh. Buda
pesten 1918 febr. 2. 

4. H. Zoltán, büntetőjogász, újabb munkája: 
A becsület védelme a büntetőjogban (1914). 

Halászi, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1881 lak. 
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Halász-szigetek, 1. Pong-hu. (XV. és XX. 
kötet.) 

Halaváts Gyula, főgeológus, főbányataná-
csos, megh. Budapesten 1926 aug. í. A m. kir. 
földtani intézet főgeológusi állásából 1918. nyu
galomba vonult. Ujabb munkája: A nagybecs-
keréki fúrólyuk (1915). A magyarhoni íöldtani 
társulat tiszteleti tagjának választotta. 

Halbe, Max, összes müvei Gesammelte Werke 
címen megjelentek 1918. Újabb munkái; Freiheit 
(színmű, 1913); So (reg., 1916); Schloss Zeitvorbei 
(dráma, 1918); Hortense Rulland (tragédia, 1920); 
Kikeriki (komédia, 1921). 

Halberstadt, porosz város, (1925) 48,125 lak. 
Haldane (ejtsd: iáidén), Richárd Burdon, vis-

count, angol államférfiú és filozófus, 1912—15. 
valamint 1924 jan.-tól nov.-ig a lordkancellári 
tisztet viselte Maedonald szocialista kormányá
ban. Kancellárja volt a Bristol-egyetemnek és 
rektora az edinburghi egyetemnek. Újabb munkái: 
Before the war (1920); The reign of relativity 
(1921); Philosophy of humanism (1922). Átdol
gozta Hume Brown kétkötetes Goethe-életrajzát 
és Goethe több müvét angolra fordította. 

Halé (ejtsd: héi), GeorgeEllery; amerikai csilla
gász, 1904. a washingtoni Carnegie -intézet Mount 
Wilson Solar Observatoryjának (Kalifornia) igaz
gatója lett. Munkái: The study of stellar evo-
lution (1908); Ten years' work of a mountain 
observatory (1915) stb. 
*Halensee, 1. Berlin-Halensee (XX. köt.) 
*Hales (ejtsd: héisz), John Wesley, angol iroda

lomtörténész, szül. Ashby de la Zouchban 1836 
okt. 5., megh. Londonban 1914 máj. 19. Több 
egyetem tanára volt, végre 1903. a londoni King's 
College tanára lett. Több nevezetes munka kiadója 
volt: Bell, Handbooks of english literature; The 
longer english poems; Milton, Areopagitica; 
Percy's Folio M. S.; Shakespeare essays and no-
tes stb. 
"Halévy, 1. Élie, H. Ludovic (1. IX. k.) fia, fran

cia történettudós, szül. Etretatban 1870 szept. 6. 
A politikai tudományok párisi főiskolájának ta
nára. Főbb müvei: La théorie platonicienne des 
sciences (1896); La formation du radicalisme 
philosophique (1901—1904, 3 kiad.); Histoire du 
penple anglais au XIXe siécle (1913-1923, 2 köt.). 

2. H., Joseph, francia orientalista és Afrika-
utazó, megh. Parisban 1917 febr. 17. Újabb nagy 
munkája: Recherches bibliques (5 köt., 1895— 
1914.) 
*Halía, 1. tartomány Angol-Egyiptomi-Szudán

ban, ter. 290,800 km', (1922) 40,708 lak. — 2. H. 
(Vadi-H.), a hasonnevű tartomány fővárosa, kb. 
4000 lak. 

Halic = Gács. 
Halics (Malicz), galíciai város, 1919 óta Len

gyelországhoz tartozik. A világháborúban 1914. 
oroszok szállták meg, az egyesült osztrák-magyar 
és német csapatok 1915. jún. 28. visszafoglalták. 
A második Brusszilov-f éle orosz támadáskor 1917 
júl. 6. ismét az oroszok birtokába került, de már 
júl. 15. csapataink ismét visszafoglalták. 

Halifax, 1. város Angolországban, Yorkshire-
ben, (1825) 98,750 lak. — 2. H., Kanada Új-Skócia 
tartományának fővárosa, (1921) 58,372 lak. 

Halil bej, török államférfiú, belügyminiszter 
lett 1911. Hakki pasa kormányában,"majd 1914. 
a kamara elnöke; 1915—18. külügyminiszter 
volt. 
*Halil Editem bej, török tudós és államférfiú, 

szül. Konstantinápolyban 1860 jún. 3. Edhem pasa 
fia. Többször volt miniszter. Legutóbb a konstan
tinápolyi muzeumok főigazgatója lett. Főbb műve 
a Berehemmel együtt kiadott: Inscriptions de 
l'Asie Mineure (1910). 

*Halim Szaid pasa, török államférfiú, szül. 
Kairóban 1859., megölték Rómában 1921. Külügy
miniszter lett 1913., majd ugyanez évben nagy
vezér 1917. febr.-ig. Az ő nevéhez fűződik a 
Balkán-háborúban Drinápoly visszavétele. Szo
ciális krizis címen 1916. jelentős konzervatív 
irányú iratot bocsátott közre. 1919-ben szám
űzték. 

Halimba, kisk. Veszprém vm., (1930) 631 lak. 
Hall, Granville Stanley, amerikai pszichológus 

és pedagógus, megh. 1924 ápr. 24. Újabb művei: 
Adolescence (2 köt., 1904); Educational probléma 
(2 köt., 1911); Founders of modern psychology 
(1912); Senescence (1922); Life and confessions 
of a psychologist (1923). 

*Halland, Ián Svédországban, 4921 km2, (1920) 
147,753 lak. 

Halle, poroszországi város, (1925) 193,722 lak. 
Közelében újabban nagy bauxit-telepet tártak föl. 

Haller 1. Béla gróf, zoológus, megh. Heidel-
bergben 1914 júl. 25. 

2. H. István, politikus ós hírlapíró, a proletár
diktatúra alatt hat hétig fogságban tartották. 
1919-den a Friedrich-kormányban propaganda
miniszter lett, a Huszár-kormányban, valamint 
az ezt követő Simonyi-Semadam ós a Teleki
kormányban vallás- ós közoktatásügyi miniszter 
volt. Ö vitte keresztül a numerus claususról szóló 
törvényt. 1920 dec. lemondott. 1920., valamint 
1922. nemzetgyűlési, 1926. országgyűlési képvise
lőnek választották. A keresztényszocialista párt 
vezére. Sok röpiratot írt a keresztényszocialista 
mozgalmak érdekében. Önállóan megjelent mü
vei : Szocialista-kommunista csőd (1919); Harc 
a numerus clausus körül (1926.) 

•Haller, 1. Albin, francia kémikus, szül. Felle-
ringben (Haut-Rhin) 1849., megh. Parisban 1925 
ápr. 29. 1900-ban az Académie des sciences tagja 
lett. Számos értékes munkát publikált a szerves 
vegytan köréből. 
*2. H., Rermann, svájci szobrász, szül. Bernben 

1880 dec. 24. Előbb festőnek készült, de Rómában 
szobrász lett. 1909—1915-ben Parisban működött. 
Művei a zürichi, winterthuri, berlini, frankfurti 
muzeumokban vannak. 

*3. H., Johannes, német történetíró, szül. 
Keinisben (Észtország) 1865 okt. 16. Tübingeni 
egyetemi tanár. Főbb müvei: Papsttum und 
Kirchenreform (1903); Quellén zur Geschichte 
d. Entstehung d. Kirchenstaates(1907); Der Sturz 
Heinrichs des Löwen (1911); Die Marbacher Anna
len; Ursprung d. Weltkrieges (1915); Deutsch-
landundRussland (1915); Bismarcks Friedens-
schlüsse (1917); Die Aera Bülow (1922); Epochen 
d. deutschen Geschichte (1925); Aus d. Lében d. 
Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld (1924). 



Halluin — 348 — Hamann 

•4. H., Josef, lengyel tábornok, a világháború 
elején osztrák-magyar katonatiszt volt és szer
vezte a lengyel légiót; 1917. átment az oroszok
hoz, ott hadtestparancsnok lett, de Ukrajnában 
a németek megverték, ezután Franciaországba 
menekült s 1919. az entente által Franciaország
ban szervezett lengyel sereg parancsnokává ne
vezték ki, 1921—22. a lengyel hadsereg főfel-
ügyelője lett. A politikában mint Pilsudski el
lensége ismeretes. 

Halluin, város Franciaország Nord départe-
mentjában, (1921) 13,769 lak. 

Hallwich, Hermann, osztrák politikus és törté
netíró, megh. Bécsben 1913 ápr. 11. 

*Halm, 1. August, zeneszerző és zeneművészeti 
író, szül. Qrossaltdorfban (Württemberg) 1869 
okt. 26. Zenekari- és zongoraszerzeményeket Irt. 
Zeneirodalmi munkái: Von zwei Kulturen der 
Musik (1913); Die Sinfonie Anton Bruckners 
(1914); Von Grenzen u. Landern der Musik (1916). 

2. H-, Péter, német festő, megh. Münchenben 
1923 jan. 25. 

Halmagiu = Nagyhalmágy. 
Halmágy (Hálmeag), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Halmágycsúcs (duci), Arad vm. (Tr. R.) 
Halmágygórós (Grosi), Arad vm. (Tr. R.) 
Halmágymező (Poienari), Arad vm. (Tr. R.) 
Halmahera (Dzsilolo), a Molukki-szigetek 

legnagyobbika Holland-Indonéziában, ter. 18,000 
km2, kb. 100,000 lak. 

Halmaj, kisk. Abauj-Torna vm., (1920) 716 lak. 
Halmeu = Halmi. 
Halmi (Halmeu), Ugocsa vm., (1919) 3366 lak. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Halmi 1. Bódog, ívó, budapesti járásbíró, szül. 

Pápán 1879 ápr. 6. Jogi tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte. írt szépirodalmi és társada
lomtudományi, főleg kriminológiai tanulmányo
kat. Számos napilap és folyóirat munkatársa. 
Önállóan megjelent művei: Marosházi történe
tek (1900); Orzse és egyéb novellák (1919); Zsidó 
gyerek (1920); Magyar hírességek (1932). 

2. H. Gyula, vegyészmérnök, 1921. a Magy. 
Vegyészeti "Gyárosok Orez. Egyesületének igaz
gatója lett. Szerkesztette 1912-19. a Vegyészeti 
Lapokat, 1915—17. a Magyar Chemiai Folyóira
tot. Ujabb művei: Az aradi csalornaszennyvíz-
tisztítótelep (191-4); A világháború gazdasági 
indító okai és várható következményei (1915); 
A brádi aranyzúzómü vízberendezése (1915); 
^i mesterséges biológiai szennyvíztisztítás fejlő
dése hazánkban (1916); A burgonyakeményítö-
gyári szennyvizek (1916); ujabb eredmények 
a káros szennyvizek értékesítése és tisztítása 
terén (1917); Az Olaj- és Zsiradékügyi Bizott
ság működésének története (1920); Vegyészeti 
iparunk fejlődésének újabb irányai és lehető
ségei (1924); Vegyészeti iparunk nemzetgazda
ságijelentősége és vámvédelmének szükségessége 
(1925); A Magyar Vegyészeti Gyárosok Orsz. 
Egyesülete évkönyve (Í922., 1923., 1925.); nagy
számú cikk és dolgozat a legkülönfélébb szak-
és napilapokban. 

Halmos (Halmes), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Halmosd (Halmásd), Szilágy vm. (Tr. R.) 

Halmosfő (Gorica), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Halmstad, tartományi főváros Svédországban, 

(1920) 18,276 lak. 
Halogy, kisk. Vas vm., (1920) 470 lak. 
Halsbury, Hardinge Stanley Giffard, earl, 

angol államférfi, megh. Londonban 1921 dec. 11. 
1911-ben a parlament felsőházi vitájában a kon
zervatív párt jobb szárnyának vezére volt. Szüle
tési éve az oxfordi Morton-College anvakönyve 
szerint 1823. 

•Halsingborg. kikötő város Svédországban, (192*) 
50,484 lak. 

Haltenberger Mihály, geográfus, szül. Kassán 
1888 szept. 2. Tanulmányait Budapesten és 
Greifswaldban végezvén, 1910. Greifswaldban, 
1918. Budapesten lett egyet. m. tanár, majd a 
dorpati egyetem r. tanárának hívták meg. Művei: 
Über Art und Umfang des Landverlustes und 
Landzuwachses auf Hiddensee bei Rügen (1911); 
Primitive carriers in landtransportation (1915); 
A dünék rendszertana (1916); A tengerpartok 
morfográfiája (1917); Gehört das Baltikum zu 
Ost-, Nord- óder zu Mitteleuropa? (1925); Landes-
kunde von Eesti (1926). 

Halver, porosz község Vesztfáliában, (1919) 
10,150 lak. 
*Hám Antal, a kegyesrend magyarországi tar

tományi főnöke, a felsőház tagja, szül. Mindszen
ten (Csongrád vm.) 1865 júl. 10. A kegyesrendbe 
lépett 1882. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, ahol hittudományi doktorrá avatták. 
Tanított Veszprémben hat, Kolozsvárott huszon
egy évig. 1916-ban a budapesti hittudományi és 
tanárképző intézet tanára, majd igazgatója, 1922. 
a rendi kormánytanácstagjalett. 1913-ban a rend 
tartományi főnökének választották, 1926. kor
mányfőtanácsosi címmel tüntették ki. írt egyház
jogi, szentírástudományi és lelkipásztorkodástani 
tanulmányokat. Önállóan megjelent müvei: A 
Prédikátor könyve (Kolozsvár 1896); Jefte 
(Budapest 1898); Jónás próféta könyve (1901); 
Azelbocsátó levél(í902); A szerzetesrendbőlvaló 
elbocsátás és kizárás (1904); A középiskolai 
kat. vallásoktatás módszere (1905); A szentmise 
(1914); Ifjú szentek élete (2. kiad., 1926). Lefor
dította Braun: A főpapi ruhák története nyuga
ton (Temesvár 1901). 

Hama (Epiphania), város Szíriában, 36,000 
lakossal. 

Hamadán, város Perzsiában, 70,000 lak. 
•Hamamatsu, város Japánban, (1920) 64,749 

lakossal. 
•Hamann, 1. Ottó, német filozófus és orvos, szül. 

Michaelnbachban (Felső-Ausztria) 1882 szept. 4. 
Filozófiai tóteleit biológiai alapon építi föl. Főbb 
művei: Zwisehen Abendland und Morgenland 
(1922); Biologie deutscher Dichter und Denker 
(1923); Der deutsche Mensch (1924); Die bio-
logische Sendung des deutschen Volkes (1925); 
Biologie der Heroen und Heiligen (1926). 

•2. ír., Richárd, német műtörténetíró, szül. 
Seehausenban 1879 máj. 29. Egyetemi tanár Mar-
burgban. Művei: Rembrandts Radierungen (1902); 
Der Impre8Sionismus in Lében und Kunst (1907); 
Aesthetik (1911); Deutsche Maierei im 19. Jahr-
hundert (1912). 
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*Hamar István, ref. egyházi Író, szül. Kisszent-
mártonban 1867 dec. 18.1891—93-ig mint segéd
lelkész szolgált a budapesti ref. egyházban. 
1893—96-ig Szász Károly püspök titkára volt. 
1896—97. évben a budapesti ref. teol. akadémián 
helyettes tanár s ez évben elnyervén a magán
tanári képesítést, az ó-testamentumi tanszékre 
rendes tanárrá választották. A Protestáns Egy
házi és Iskolai Lapnak több éven át főmunka
társa, 1905—1912-ig kiadótulajdonosa és szer
kesztője volt. Számos protestáns lapba irt dol
gozatokat s vezéreikkeket. Müvei: Hóseás pró
féta könyve (1897); a Polgár-féle káté átdolgo
zása ; a Papp K.-fóle bibliai történetek átdolgo
zása ; Az isteni kijelentés az ó- és újtestamen-
tumban (vallástani kézikönyv középisk. részére); 
Bibliaismertetés. Ó-szöv. rész (kézikönyv tanító
képzők részére); a Báday-könyvtár régebbi tör
ténete ; fordítások és magyarázatok a héber ere
detiből Bsaiás, Jeremiás és a Zsoltárok könyvéből. 
*Hamasen, erythreai kommisszáriátus, ter. 3000 

km2, (1921) 55,764 lak. Székhelye Asmara, amely 
egész Erythrea fővárosa, (1921) 13,510 lak. 

Hámbor (Hamborg), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hamborn, porosz város Düsseldorf kerületben, 

(1925) 126,043 lak. 
*Hambruch, Paul, német etnológus, szül. 

Hamburgban 1882 nov. 22. Az ottani egyetem 
tanára. Művei: Südseemárchen (2. kiad. 1920); 
Malaiisohe Márchen (1922); Wesen d. Kultur-
kreislehre (1924); Paraulip, Iiebeslegenden aus d. 
Südsee (1924). 

Hamburg, 1. szabad hanzaállam és a német 
államszövetség egyik tagja. Új alkotmánya 1921 
jan. 7. Az állam ügyeit a 3 évre választott 160 
tagú képviselőtestület (Bürgerschaft) és a 15 tag
ból álló szenátus intézi. Ez utóbbiak választják 
a két polgármestert, akiknek egyike az elnöki 
tisztet tölti be. A legfőbb kormányhatalom az ő ke
zükben van. A Bürgerschaft tagjai közül válasz
tott 20 tagja van a legfőbb ellenőrző, vagy inkább 
javaslatokat, törvénytervezeteket előkészítő Bür-
gerausschussnak. A Bürgerschaft tagjai legalább 
25, a szenátusé 30 évet betöltött egyének lehet
nek. Alkotmánymódosítás csak népszavazás 
útján lehetséges, de a módosításhoz a leadott 
szavazatok 2/s többsége szükséges. Színek: fehér-
piros. Nagycimer: Pajzsot tartó 2 arany oroszlán. 
Területe 415 km2, lakossága 1.152,489, ebből a 
városra 1.079,092 jut. Államháztartás. Bevétel 
207-7, kiadás 235-6 millió aranymárka. Hajó
forgalom (1924) 

Érkezett: 
Európai kikötő ... 10,331 hajó 7-4 mill. t. 
Egyél kikötő 2,196 « 8-1 a « 

Összesen 12,527 hajó 15-5 mill. t. 

Távozott: 
Európai kikötő 13,214 hajó 8-6 mill. t. 
Egyei kikötő - - 1,923 « 7-1 » a 

Összesen ... ... 15,137 hajó 15-7 mill. t. 

2. H., város, (1924) 1.079,092 lak. 1919-ben a 
régi gyarmati intézetet egyetemmé emelték. Az 
egyetem főleg a keletázsiai és afrikai nyelvek, 
az etnológia és a folklóré művelésében tű
nik ki. 

•Hamburger Jenő, szocialista agitátor, szül. 
Udvarnokon 1880. Orvos volt. A szocialista diák
mozgalomban tevékeny részt vett, a proletárdikta
túra alatt a földmívelésügyi népbiztosság kollé
giumának egyik vezető tagja. A bukásután Bécsbe 
ós innen Oroszországba költözött. 

Hamel, 1. Gerard Anton van, németalföldi 
kriminalista,megh. Amsterdamban 1917 febr. 26. 

*2. H., Joost Adriaan van, németalföldi poli
tikus, szül. Amsterdamban 1880 okt. 8. Amster
damban volt a büntetőjog tanára; a világháború
ban egy röpiratában Németország ellen írt s a 
békekötési tárgyalásokkor is azt ajánlotta, hogy 
ne kössenek békét a német birodalommal, hanem 
az egyes országokkal. 1920-ban a Népszövetség 
jogi osztályának igazgatója lett Genfben, 1926. 
a Népszövetség főbiztosnak nevezte ki Danzig 
szabad város részére a város megkérdezése nélkül. 
*3. H., Rudolf, német iró, szül. Bécsben 1860 

ápr. 19.. megh. u. o. 1913 nov. 25. Nagy hatost 
ért el Mutter Sorge (1902) c. népdrámájával, 
amelyet még több színmüve követett: Die Poli-
tiker (1904); Premde Leüt (1905); Einberufung 
(1914). Irt elbeszéléseket és regényeket is : Érben 
des Elends (1906); Dr. Thorns Lebensabend (1916). 
Elbeszéléseinek tárgyát többnyire a bécsi kispol
gárok életéből vette. 

Hameln, porosz város Hannover tartományban, 
(1925) 25,633 lak. 

Hamerik, Asger, dán zeneszerző, megh. Frede-
riksborgban 1923 júl. 12. 

*Hajn-höng (japánul Komszko), kikötőváros 
Koreában, (1921) 20,276 lak. 

Hamilton, 1. város Skóciában, Lanarkshire-
ben, (1924) 40,400 lak. — 2. H-, város Kanadában, 
Ontario tartományban, (1924) 120,235 lak. — 3. H., 
város Ohio északamerikai államban, (1920) 39,675 
lak. —4. H., Uj-Dél-Wales ausztráliai államban. 
(1921) 14,196 lak. — 5. H-, város New-Zeelandban, 
(1924) 16,120 lak. 

Hamilton (ejtsd: hemiit'n), 1. George lord, angol 
politikus, 1916—1917. a Mezopotámia-bizottság
nak volt tagja. 

2. H., Jan Standisk Monteith, sir, angol tá
bornok, a világháború kitörésekor néhány hónapig 
az angolországi honvédelmi sereg parancsnoka 
volt, 1915. a földközi tengeri hadmüveletekben 
vett részt. Harcolt a Dardanelláknál, a Gallipoli-
félszigeten ós hiányos felszerelése ellenére is 
képes volt időleges sikereket elérni, de még ez 
év okt.-ben visszahívták. 1919-ben visszavonult 
a katonai szolgálattól ós azóta élénk pacifista 
tevékenységet fejtett ki. Müvei: Gallipoli diary 
(2 köt. 1920); Sóul and body of an army (1921). 

Hamm, porosz város, (1919) 45,724 lak. 
•Hamm, lüduard, német államférfiú, szül. Pas-

sauban 1879 okt. 16. Bajor szolgálatban állt, 
1919—1922-ig bajor kereskedelemügyi miniszter 
volt, 1920. birodalmi gyűlési képviselőnek válasz
tották, 1923. birodalmi gazdasági miniszter lett. 
•Hammann, Ottó, német publicista, szül. Blan-

kenhainban 1852 jan. 23. Előbb hírlapíró volt, 
majd a német külügyminisztérium szolgálatába 
állt. Főbb müvei: Der neue Kurs (1918); Zur Vor-
geschichte des Weltkriegs (1918); Um den Kaiser 
(1919); Erinnerungen aus den Jahren 1906— 
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1909 (1921); Der missverstandene Bismarck 
(1921); Bilder aus der letzten Kaiserzeit (1922). 

Hammarskjöid, Hjalmar, svéd államférfiú 
1914—1917-ig svéd miniszterelnök volt. 1924-ben 
a népszövetség nemzetközi jogi kodifikáló bizott
ságának elnökévé nevezték ki. 

Hamme (H.-lez-Termonde), község Belgium 
Kelet-Flandria tartományában, (1920) 14,399 lak. 

Hammer, Ernst von, német geodéta, megh. 
Stuttgartban 1925 szept. 11. 

Hammersberg Jenő, nyűg. koronaügyósz, 
megh. Budapesten 1918 febr. 26. 

*Hammersohlag János, szül. Prágában 1885 
deo. 10. Előbb Siklós, majd Koessler növendéke 
(orgona, zeneszerzés), 1910 óta számos orgona
hangversenyt adott, majd a Pester Lloyd zenekri
tikusa lett 1919-ig. 1920-ban megalapította a 
Madrigál-társulatot, melynek igazgató-karnagya, 
írt számos orgona- és zongoraművet. J. S. Bach 
című könyve 1926. jelent meg. 

Hammershöi, Vűhelm, dán festő, megh. Ko-
penhágában 1916 febr. 13. 

Hammersmith, London egyik közigazgatási 
kerülete, (1921) 130,295 lak. 

*Hammerstein-Equord, Hans, báró, német 
költő, szül. az Inn melletti Braunauban 1881 
okt. 5. írt költeményeket, meséket, regényeket, 
amelyeket határozott kat. világnézlet jellemez. 
Pőbbművei: Die blaue Blume (mese, 1911), Roland 
und Rotraut (regény, 1913); Zwischen Traum 
und Tagén (költemény, 1919); Der Glassturz 
(mese, 1919); Ritter, Tod und Teuf el (regény, 1921). 

Hammond, város Indiana északamerikai ál
lamban, (1920) 36,004 lak. 

Hámor, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 
egy- egyes vm., (1920) 1007 lak. 

Hámoros (Hámry pri Trencíne), Trencsón 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Hámortó (Hammer), Vas vm. (Tr. A.) 
Hámos (Ghlumec), Trencsén vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Hámos Nándor, testnevelő tauár, szül. Dubnik-

ban (Sáros vm.) 1874 dec. 5. Elvégezte az egri érseki 
tanítóképzőt, majd 1899. középiskolai tornatanári 
oklevelet nyert. 1912-ben állami ösztöndíjjal 
Ausztriában, Németországban, Dániában és Svéd
országban tanulmányozta a középiskolák torna
ügyét. Tanulmányútjáról 1912 hosszabb érteke
zésben számolt be a Magyar Középiskola című 
folyóiratban. A budapesti kegyesrendi főgim
názium tornatára. A Kreybig-f éle cserkészkönyvbe 
írta a testnevelési részt és a játékokat, szerkesz
tette az első Orsz. Testnevelési Tanács Testne
velés című szakközlönyót, felelős szerkesztője 
volt az Orsz. Tornatanárok Egyesülete Tornaügy 
című pedagógiai lapjának. Szerkesztője és ki
adója az Ifjúsági Testnevelés című középiskolai 
sport- és cserkészlapnak. Számos sportcikket írt a 
hazai sportlapokba. E Lexikonnak is munkatársa. 

Hámosfalva (Rozbozná), Gömör- és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Hamp, Pierre (ejtsd: —aam), francia író, igazi 
nevén Bourülon, szül. 1876. La peine des hom-
mes c. hatalmas regényciklusa, amelyben a tőke 
és munka világát festi erős realizmussal és gyak
ran forradalmi szellemben, 1920. a Lasserre-díjat | 

nyerte el. La maison avant tout című drámáját 
sikerrel játszották. 

*Hampe, 1. Kari, német történetíró, szül. Bré
mában 1869 febr. 3. Egyetemi tanár lett 1903. 
Heidelbergben. Főbb művei: Geschichte Konra-
dins von Hohenstaufen(1894); KaiserFriedrichlI. 
(1899); Úrban IV. und Manfréd (1905); Deutsche 
Kaisergeschichte in der Zeit der SalierundStaufer 
(1909); Belgiens Vergangenheit und Gegenwart 
(1915); Belgien und Holland vor dem Weltkrieg 
(1918). 

*2. H., Theodor, a nürnbergi Germanisches Mu-
seum igazgatója, szül. Brémában 1866 jan. 28. 
Művei; Entwicklung des Theaterwesens in Nürn
berg bis 1806 (1900); Das Germanische National: 
Museum 1852—1902 (1902); Das Altnürnberger 
Kunstglas und seine Meister (1919). 

Hampel Józsefné, Pidszky Polyxena, írónő, 
megh. Budapesten 1921 ápr. 23. 

Hampshire (röv. Hánts, Southampton néven 
is), grófság Angolországban, ter. 3880 km2, (1921) 
910,252 lak. Fővárosa Winchester. 

Hampstead, London egyik közigazgatási ke
rülete, (i92i) 86,153 lak. 

Hámri (Hámry), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hamsun, Knut, norvég író 1920. megkapta az 

iradalmi Nobel-díjat. Regényeinek újabb magyar 
fordításai: A szerelem rabszolgái (ford. if j. Bókay 
János, 1919); Éhség (ford. Ritoók Emma, 1919 
és 1924); Az anyaföld áldása (ford. ifj. Bókay 
János, 1920); Viktória (ford. Telekesüéla,, 1920); 
U. a. (ford. Kalotay Sándornó, 1920); Új föld 
(ford. Beké Margit, 1920); Rejtelmek (ford. Bálint 
Lajos, 1921); Lynge szerkesztő (ford. Hajdú 
Henrik, 1922); Halk húrokat penget a vándor 
(ford. Beké Margit, 1923 és 1925); Őszi csillagok 
(ford. Ács Géza, 1923); Az utolsó fejezet (ford. 
Ritoók Emma, é. n., majd 1924); Pán. Glahn 
hadnagy föl jegyzéseiből (toxA.,Béke Margit é. n., 
majd 1925); Tékozlók (ford. Ács Gézaé.n., majd 
1925). 
*Hamtramck, város Michigan északamerikai 

államban, (1922) 63,668 lak. 
•Hamvas József, a pozsonyi evang. liceum 

tanára, szül. Győrött 1871. Bölcsészetet és teo
lógiát végzett s 1897 óta Pozsonyban tanított. 
1902—1905-ig a Pozsonyi Hirlap című napilapot 
szerkesztette. Munkái: Történetek (1889); A két 
Ratáky (1894); Versek (1895); Mese a fonóban 
(1899); Vinlandi Gregor; Mesés történetek 
(1911); A megmentett haza (1913); Petőfi (költői 
elb., 1922). írt ezeken kívül színmüveket: Nya
ralók (vígjáték, 1890); Abner (dráma, 1891); 
Balassi Bálint (operaszöveg, jTo'íAKálmán:Z>o6o' 
Katica című színműve nyomán. Zenéjét szerzetté 
Farkas Ödön). 

Hamvasd (AscJiau), Vas vm. (Tr. A.) 
Hanajna (Hnojné), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hanau, porosz város Kassel kerületben, (1925) 

38,489 lak. 
Hanau, Heinrich, herceg, megh. Oberurffban 

1914 aug. 28. 
Hanauer Árpád István (1. IX. köt.), váci r. kat. 

püspök, felsőházi tag. 1905-ben Budapesten a 
központi papnevelőintézet lelki igazgatója lett, 
egyszersmind helyettes egyetemi tanár. 1917-ben 
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veszprémi kanonoknak nevezték ki, 1919. váci 
püspökké nevezte ki XV. Benedek pápa, mivel 
a legfőbb királyi kegyúri jog gyakorlása szüne
tel. Értekezéseket írt kat. folyóiratokba és la
pokba. Önállóan megjelent műve: A papszente-
lés (1920). 

Hanausek, Thomas Franz, német botanikus, 
megh. 1918 febr. 4. 

Handalbustyaháza (HandalbustyaMza), Má-
ramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Handel-Mazzetti, Enrika, bárónő, újabb mű
vei: DeutschesRecht und andere Gedichte (1908); 
Acht geistliche Meder (1909); Die Arme Mar-
garet (reg., 1910); Sophie Barát (1910); Novellen-
buch (1910); Geistige Werdejahre (1911); Impe
rátori (1911); Napóleon II. u. andere Dichtungen 
(1912); Weihnachts- und Krippenspiele (1912); 
Stephana Sehwertner (reg. 1913); Brüderlein und 
Schwesterlein (reg., 1913); Priedensgebet (1914); 
Ritas Briefe (I—V., 1915—1921); Der Blumen-
teufel (1916); Ilko Smutniak (1917); Der deutsche 
Held (reg., 1920); RitasVermáehtnis(reg., 1922); 
D. Rosenwunder (reg., 1925). Magyarul meg
jelent : Játszótársak (ford. Auer István, 1914). 

Handlova = Nyitrabánya. 
Handsworth, 1. város Angolországban, York-

shireben, (1921) 15,893 lak. — 2. H, Birmingham 
ílNy.-i városrésze. 

Hánel, Albert, német jogtudós, megh. Kiéiben 
1918 máj. 12. 

Hangács, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1040 lak. 

Hangay Sándor. író (1. IX. köt.). A világháború
ban önként jelentkezett szolgálatra, az egész 
háborút végigharcolta. Háborús verseinek gyűjte
ménye, melyekben a nagy háború harcos katonái
nak élményeit énekelte meg nagy erővel és ki
fejező, színes nyelven, számos kiadást ért. Újabb 
munkái: Fekete haj árnyékában (versek, Buda
pest 1914); Zengő golgoiha (versek, u. o. 1915); 
Von der Donau und der Theiss (verses anto
lógia, u. o. 1916); H.-'s Gedichte (übersetzt 
von Cornelius Popovits, Leipzig, ó. n.); Háborús 
versek (Kis Menyhérttel és Oláh Gáborral. 
Magyar Könyvtár, é. n.); Hadak útján (háborús 
versek, Budapest 1918); Az égő Balkánon ke
resztül (harctéri napló 1918); Egy repülőtiszt 
naplója (1918); Istar galambfogatán (öt kis 
regény és egyéb novellák, 1922); Csaba útján 
csillag porzik (József főherceg előszavával, ver
sek, 1925); A világháború nótáskönyve (6. kiad. 
1925); Regös énekek Erdélyországból (verses 
mesedráma, 1926); Jegenyék zúgása (1926). 

Hang-csou, Cse-Kiang kínai tartomány fő
városa, (1923) 892,100 lak. 
"Hangyabogács (nüv.), 1. Jurinea. (XI. köt.) 
*Hanihara, Masanav, japáni államférfiú, szül. 

Jamanashi-Kenben 1876. Egyetemi tanulmányai 
után diplomáciai pályára lépett és konzul volt 
San-Franciscóban. Mint ilyen, az amerikai-japáni 
viszony elmélyítésén fáradozott, 1919. külügy
miniszterhelyettes, 1923. washingtoni nagykövet 
lett s 1921. a leszerelési konferencián ő képvi
selte Japánt. 
*Hankiss János, irodalomtörténész, szül. Buda

pesten 1893 szept. 21. Tanulmányait a buda

pesti és a genfi egyetemen végezte. 1919— 
1920-ban a békeelőkészítő iroda francia osztá
lyának vezetője volt. 1920-ban egyetemi magán
tanár, 1923. a debreceni egyetemen a francia 
nyelv és irodalom rendes tanára lett. Pőbb művei: 
Ph. N. Destouches, l'homme et l'oeuvre (1920): 
Zur Technik des íranzös. Renaissancelustspiels 
(Die neúeren Sprachen, 1921); Schelandre et 
Shakespeare (Modern language Notes, 1921); 
Petőfi et les poétes franeais (Rev. de litt. eomp., 
1922); Essai sur la farce (Rev. de phil. francaise, 
1924); Jókai et la Francé (Rev. de litt. comp., 
1926); V- Hugó és a magyar emigráció (Tör
téneti Szemle, 1926); Kritikai kiadások, 1925— 
1926. 

Hankó 1. Béla, zoológus, 1918. kinevezték 
mint tanárt a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, 1925 
máj. 5. pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Balatoni 
Biológiai Állomásának igazgatójává, mely tudo
mányos kutatóintézet megteremtésében igen sok 
érdemet szerzett. 1922-től kezdve Magyarország 
képviselője az édesvizek életét kutató Nemzetközi 
Limnológiai Egyesület választmányában. A köz
gazdasági egyetemen mint magántanár a halgaz
daságtan előadója, az Archívum Balatonicum 
című tudományos szakfolyóiratnak pedig szer
kesztője. Számos munkái a halgazdaságtan, a 
halbiológia ós az édesvizek állatvilágának köré
ből valók. 

2. H. Vilmos, kémikus, megh. Budapesten 1923 
nov. 21. 

Han-kou, város Hu-pe kínai tartományban, (192S) 
1.646,800 lak. 

Hankvágása (Hankovce), Sáros vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

•Hanley, angol város, 1910 óta Stoke upon Trent 
egyik külvárosa. 

Hann, Július, osztrák meteorológus, megh. 
Bécsben 1921 okt. 1. 

Hannibál, város Missouri ész akamer ikai állam
ban, (1920) 18,950 lak. 

Hannover, 1. porosz tartomány, 38,584 km2. 
(1925) 3.188,085 lak. 1921-ben a Poroszország és 
Waldeck-Pyrmont közt kötött szerződés értel
mében Pyrmontot H.-hoz csatolták. — 2. H., 
közigazgatási kerület H. l-ben, ter. 5784 km», 
(1925) 821,944 lak. — 3. H., a tartomány fővárosa, 
(1925) 422,435 lak. 

Hanoi, Tonking francia gyarmat fővárosa 
és kikötője Indo-Klnában, (1921) 119,363 lak. 

Hanotaux (ejtsd: ánotó), Albert Auguste Gáb
riel, francia államférfiú és történetíró, a világ
háború alatt nagy propagandát fejtett ki. Ujabb 
történeti munkái: Histoire de la guerre de 1914 
(9 köt., 1914); Le traité de Versailles (1919); His
toire de la nation francaise (17 köt., 1920). 1921. 
a Népszövetség harmadik francia delegáltja volt. 

•Hansen, Adolf, német botanikus, szül. Alto-
nában 1851 máj. 10., megh. Giessenben 1920 jún. 
24. Előbb gyógyszerész volt, majd nagy kutató-
utakat tett Észak-Amerikában, Észak-Afrikában, 
Ceylonban. A giesseni egyetemre a botanika ta
nárának nevezték ki. Pőbb művei: Pflanzen-
physiologie (1890); Goethes Metamorphose der 
Pflanzen (1898); Goethes Morphologie (1919); 
Die Pflanzendecke der Erde (1920). 
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Hansjakob, Heinrich, német író, megh. Frei-
hof nevű házában Haslach mellett 1916 jún. 23. 

*Hanssen, Hans Péter, dán politikus, szül. 
Nörremelleben, Sonderburg mellett 1862 febr. 21. 
Szerkesztő volt. 1896. a porosz országgyűlésbe, 
1906. a birodalmi gyűlésbe választották s a dán 
párt szóvivője volt. 1910—1920-ig Dániában a 
Zable-kormányban az észak-schleswigi ügyek 
minisztere volt, 1924. a folketingbe választot
ták. Több politikai röpiratot í r t ; szerkesztette a 
Hejmdal című lapot 1893—1912-ig. 

Hansson, Ola, svéd író, megh. Konstantiná
polyban 1922 szept. 26. 

*Hanstein, Otfrid von, német író, szül. Bonn
ban 1869 szept. 29. Előbb színész, majd színigaz
gató volt. Számos regényt írt, amelyekben főleg 
az ókori kultúréletet tárgyalja. Főbb művei: Die 
Feuer von Tenochtitlan (1920) ;r Der Blutrote 
Strom (1923); Semiramis (1926). írt földrajzi tar
talmú könyveket is, mint: In den Tálern des 
Todes (1921); lm wilden Afghanistan (1922); Die 
Welt der Inka (1923). Magyarul megjelent: 
Tenochtitlan (ford. Majthényi György, 1925). 

Hant, kisk. Tolna vm., (1920) 434 lak. 
Hanta, kisk. Veszprém vm., (1920) 824 lak. 
Hantos Elemér, jogi és közgazdasági író, 1916. 

kereskedelemügyi politikai államtitkár, 1917. 
egyetemi magántanár, 1918. a postatakarékpénz
tár elnöke, 1924. a Nemzetek Szövetségének szak
értője lett. Újabb művei: Hadügyi pénzügy 
(1914. elnyerte a Lévay-pályázat díját); A monar
chia pénzügyi harckészültsége (a Magyar Tud. 
Akadémiától jutalmazott mű, Budapest 1914); 
A pénzintézeti reform (u. o. 1916); A világ
háború gazdasági és pénzügyi hatásai (u. o. 
1916); A monarchia hadikölcsönei (u. o. 1916); 
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
adója (u. o. 1917); A pénz jövője (u. 0.1920); 
Voíkswirtschaft und Finanzen ím "Weltkriege 
(Göttingen 1917); Zukunft des Geldes (Stuttgart, 
1921); A pénz problémája (1925); Das Geld-
problem in Mitteleuropa (Jena 1925); Die Han-
delspolitik in Mitteleuropa (u. o. 1925); Das kul-
turproblem in Mitteleuropa (Stuttgart 1926); 
La monnaie, ses systémes et ses phénomönes 
(Paris 1926). 

Hanusíalva (Hanusovce), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hanuy Ferenc, egyháztörténeti és egyházjogi 
író, 1911. a gyerőmonostori apátság címét kapta. 
A budapesti egyetemnek 1920—1921. rektora 
volt. 1923-ban pécsi székesegyházi kanonokká és 
a pécsi papnevelő intézet kormányzójává nevez
tetvén ki, lemondott egyetemi tanszókéről. Ujabb 
müvei: Hetvenéves küzdelem az autonómiáért 
(1918); A pápa szuverénsége (rektori székfoglaló, 
1920); A közületek jogállása és az egyetemek 
(1921); Alapostoli kánongyüjtemények az első 
három századból (1922). 

Hanva (Hanavá), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hanvay Zoltán Qianvai és gömör szkárosi). 
gömöri nagybirtokos, megh. Hanván 1922 okt. 17. 
ujabb munkája: Két falusi levél (1917). 

Hanwell, város Angolországban, London rend
őri körzetében, (1921) 20,481 lak. 

*Haploid-sejtek, 1. Diploid-sejtek. (XX. köt.) 
Háporton (Hopárta), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 

*Hara, Tákasi, japáni politikus, szül. Morioká-
ban 1856., meggyikolták 1921 nov. 4. Eredetileg 
újságíró volt, 1895. a külügyminisztérium al-
államtitkára, 1896. szöuli követ lett. 1897—1900. 
ismét újságírással foglalkozott és 1900. Ito márki
nak segédkezett a konzervatív párt megalakítá
sában. 1906—08. ós 1911—14. belügyminiszter, 
1918—21. miniszterelnök volt. Ő volt az első 
polgári származású képviselő, aki tiszta parla
mentáris alapon alakított kormányt Japánban. 

Haracsony (Horitschon), Sopron vm. (Tr. A.) 
Harádics (Hradiste pH Senici), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Haragos (Preluca), Szolnok-Doboka vm. (Tr. E). 
Haragosalja (Oroape), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. E.) 
Haraklány (Hereclean), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Harakóc (Harakovce), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Haraly (Harale), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Harampatak (Potoc), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Harangialva (Zvoncín), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Haranghy Jenő, festő és grafikus, szül. Debre

cenben 1894. Tanulmányait Budapesten végezte 
Révész Imre és Simay Imre útmutatása mellett 
s korán feltűnt virtuóz tollrajzaival, amelyekkel 
Madách Ember tragédiáját illusztrálta s az ex-
librisek egész sorát készítette. Tanára az Ipar
művészeti Iskolának. 

Harangláb (Harangláb), Kis-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

Harangmező (Hidiselul de sus), Bihar vm 
(Tr. R.) 

Harapás (Kustin), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Harapkó (Hrabkov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Harastyán (Harastan), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Haraszt (Gharaszt')! Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Haraszthy, 1. Hermm, színésznő, megh. Buda

pesten 1921 máj. 17. 
*2. H. Lajos, költő, újságíró, szül. Sikló

son (Baranya vm.) 1881. Középiskolai tanulmá
nyait elvégezvén, Nagyváradon jogot hallgatott 
és ott újságíró lett. A nagyváradi, majd később 
a debreceni, kaposvári és szombathelyi lapokba 
dolgozott, közben Nagyváradon szépirodalmi 
folyóiratot ós színházi lapot is szerkesztett. 1908. 
Budapestre költözött, az itteni lapokba dolgozott 
és segédszerkesztője lett az Országos Monográfia 
vállalatnak, mely a vármegyék történetét egy
séges szempontból feldolgozó munkák kiadásával 
foglalkozott. 1919-ben a Szózat munkatársa lett. 
Több napi- és hetilapba dolgozik, melyekben nagy 
számmal jelennek meg versei és elbeszélései. 
Munkái: Virágfakadás (versek és elbeszélések, 
Nagyvárad 1901); Hárman (versek és novellák, 
Kaposvár 1906); Aki vagyok (versek, Budapest 
1921). 

Haraszti, X.Emil, zeneiiró, 1912 ótaabudapesti 
tud. egyetemen az egyetemes zenetörténet magán
tanára, 1919 óta a Nemzeti Zenede igazgatója. 
Számos külföldi tudományos folyóirat munka
társa. Művei: Wagner Richárd és Magyarország 
(1916); Két tanulmány (A vezórmotivum prob-
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léniája, Laborde és a magyar zene, Budapest 
1924); Hangutánzás és jelentésváltozás az össze-
liasonlító hangszertörténetien (u. o. 1926). Szer
kesztette a Daliás idők muzsikája c. tanulmány
gyűjteményt. 

2. H. Gyula, romanista, megh. Budapesten 
1921 júl. 15. 1920—21-ig a budapesti egyetem 
bölcsé3zeti karának dékánja volt. Újabb munkája: 
Hogy írtak és beszéltek a régi franciák?(1920). 

Harasztifala, kisk. Vas vm., (1920) 392 lak. 
Harasztkerék (Boteni), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Harasztos (Hárástas), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
*Harbou (ejtsd: árbú), Thea, von, német írónő, férje

zett Klein-Bogge, szül. Tauperlitzban 1888 dee. 
27.Müvei: Dié'nach uns kommen (reg., 1911); 
Der Krieg und die Frauen (elb., 1913, 100. kiad. 
1918); Von Bngeln und Teufelchen (1913); Deut
sche Frauen (elb., 1914); Der junge Wacht am 
Rhein (gyermektört., 1915); Der unsterbliebe 
Acker (reg., 1915); Die Masken des Todes (reg., 
1915); Die Flucht der Beaté Hoyermann (reg., 
1916); Das indische Grabmal (reg.. 1917, 50. kiad. 
1920); Legenden (1919); Adrián Drost und sein 
Land (reg., 80. kiad.); Das Haus onne Tür und 
Penster (reg., 1921); Das Nibelungenbuch (1924, 
70. kiad.). Regényei közül többet nagy sikerrel 
megfilmesítettek (Nibelungok, Hindu síremlék 
stb.). Magyarul megjelent: A titok (ford. Belle 
Pál, 1920). 

Harburg, porosz város a lüneburgi kerület
ben, (i9Ső) 72,905 lak. 

Harc, nagyk. Tolna vm., (1920) 692 lak. 
Haroó (Hárfán), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Harcos (Zboj), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Harcourt (ejtsd: hárkórt), Lems, angol politikus, 
szül. Londonban 1863 febr. 1., megh. u 0.1922 febr. 
24.1915-ben a közmimkák főbiztosa, 1916. az Ír
országi ügyek minisztere és peer lett. A Wallace-
Colleetion, a British Museum, a London Museum 
és a Nat. Portrait Gallery adminisztrátora. 

Harden, Maximilián, német író újabb művei: 
Kbpfe (1912—13,3 köt.); Krieg und Friede (1918, 
2 köt.), ez utóbbiért 1922. a Strindberg-dijat 
nyerte; Deutschland, Frankreich, Bngland (1923). 
1922-ben merénylők életveszélyesen megsebesí
tették, de H. felgyógyult sebeiből. 
*Hardenberg-Neviges, porosz város Düsseldorf 

keriüetben, (1919) 12,812 lak. 
Hardicsa (Hardiste), Zemplén vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Hardie, James Keir, angol munkásvezér, 

megh. Glasgowban 1915 szept. 26. 
•Harding, Warren Gamáliel, az északamerikai 

Egyesült-Államok volt elnöke, szül. Corsicában 
(Ohio) 1865 nov. 2., megh. San Franciscóban 1923 
aug. 2. Előbb tanító, majd lapszerkesztő volt, 1889. 
Ohio állani szenátusába választották. 1904. alkor
mányzó lett, 1914. pedig az Egyesült-Államok 
szenátorává választották az 1916—21-ig terjedő 
időközre. 1920 nov. nagy többséggel választották 
elnökké Wilsonnal szemben, 1921 mára 4. lépett 
hivatalba. Ellenezte Amerika belépését a nép
szövetségbe. 

Hardinge Of Penshurst (ejtsd : hárding af pensz-
lörszt), Charles, báró, angol diplomata, 1916. 

visszatért Angliába és 1918-ig a külügyek állam
titkára volt. 1920-ban Derby lord utóda lett a pá
risi követségen. 

Hardt, Emst, német író, 1919 —24-ig a wei-
mari Deutsclies Nationaltheater főintendánsa 
volt. Újabb műve: Schirin und Gertraude (1913). 
operát írt szövegére Graener (1920); König Sa-
lomo (dráma, 1915). 

Hardvar (Gangadvara), város Brit-Indiában, 
(192D 30,764 lak. 

Hardy, Tlwmas, az angolok egyik legnagyobb 
élő regényírója, The Dynasts c. költői színjátékot' 
írt Anglia harcáról Napóleon ellen. Először a 
háború első hónapjaiban játszották a londoni 
Kingsway Theatreben,majd újra Oxfordban 1920. 
Egyéb müvei: Satires of cirenmstance (1914); 
Selectedpoems(1916); Moments of vision (1917); 
Collected poems (1919, 2 köt.); Laté lyrics and 
earlier (1922); Humán shows, far phantasics 
(1925). 70-ik és 80-ik születése napján a nemzet 
egyeteme ünnepelte. 

Hari (Hiria), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Hári Pál, orvos, 1913. címzetes rendkívüli, 

1915. nyilvános rendkívüli, 1918. nyilvános ren
des tanár lett. Munkája: Az elet- és kórvegytan 
tankönyve (1. kiad. 1913., 3. kiad. 1921). 

*Harich, Walter, német író, szül. Mohrungen-
ben 1888 jan. 30. Irt politikai röpiratokat, mint 
Das Ostproblem (1922); továbbá regényeket: Die 
Pest in Tulemont (1920); Der Tnrmbau zu Bábel 
(1921); megírta Hoffman E. T. A. és Jean Paul 
életrajzait. 

Harina (Herina), Beszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
*Haring, Theodor, ifj., német filozófus, szül. 

Stuttgartban 1884 ápr. 22. Egyetemi tanár lett 
Tübingenben 1919. Főbb müvei: Untersuehungen 
zur Psychologie der Wertung (1913); Die Mate-
rialisierung des Geistes (1919); Die Struktur der 
Weltgeschichte (1921); Die Philosophie Schillers 
und ihre Bedeutung für die Gegenwart (1922); 
Philosophie der Naturwissenschaft (1923); Haupt-
probleme der Geschichtsphilosophie (1925). 

Harka, kisk. Sopron vm., (1920) 1075 lak. 
Harkabúz (Harkabuz), Árva vm. (Tr. L.) 
Harkács (Hrkác), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Harkány, kisk. Baranya vm., (1920) 752 lak. 
Harkányi (taktaharkányi),i. Béla báró, csilla

gász, báró H. Károly (1831—1901) nagybirtokos 
és főrendiházi tag fia, újabb müve: Adalékok a 
csillagok fejlődésének elméletéhez (székf. ért., 
1922); szakértekezések magyar és német szak
folyóiratokban. 

2. H. Frigyes báró, politikus, megb. Buda
pesten 1919 szept. 30. 

3. H. János báró, volt kereskedelemügyi 
miniszter, 1927. az örökösjogú főrendi családok 
képviselői felsőházi taggá választották. 

Harkov (Charkov), ukrajnai kormányzóság, 
ter. 36,727 kma, 2.779,000 lak. Fővárosa: H,, 
310,000 lak., egyébként egész Ukrajna fővárosa. 

Harlan, Walter, német író, újabb müvei: Das 
Nürnbergisch Ei (1913); lm Kanaan (vigj., 1915); 
Die vorsichtige Jungfrau (vígj., 1918); Er-
schnarcht, Ein seliger Schabernack (1922); Früh-
stück in Genua (vígj., 1925). 
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Hariingen (fríz. Harns), kikötőváros Német
alföld Frizland tartományában, (1920 18.176 lak. 

Harmae (Hrmavec), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Harmad (Hármadia), Krassó-Szörény vm. 
<Tr. E.) 

Hármasfalu (Podgoria), Vas vm. (Tr. A.) 
Hármaspatak (Valea ternei), Szilágy vm. 

{Tr. E.) 
•Harmat Artúr, zeneművész, szül. Nyitrabaj-

nán 1885 jún. 27. Zeneszerzési tanulmányait 
Kerschnél kezdte és a Zeneakadémián Herzfelá
néi és Siklósnál fejezte be. 1924 óta a Zenemű
vészeti Főiskola tanára (gregorián-ének, egyházi 
zene), a belvárosi főtemplom karnagya, a Pales-
trina-kórus igazgatója, a. székesfőváros zenei 
előadója ós állami énekoktatási szakfelügyelő. 
Irt dalokat, egyházzenét, karénekeket. 

Harmatosfiíosíwa^Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Harmsworth, angol újságkiadó, 1. Northcliffe. 
Harnack, 1. Adolf von, német protestáns teoló-

gus,1914.nemességet kapott, 1921- nyugalomba vo
nult. Újabb művei: Marcion (1920, 2. kiad. 1924); 
Briefsammlung d. Apostels Paulus (1926); Aus 
Kriegs- und Friedensarbeit (1915); Brforschte3 
und Brlebtes (1922); Entstehung d. christl. Theo-
logie und d. christl. Dogmas (1927). Kiadja: 
Texte u. Untersuchungen z. Qesch. d. altchristl. 
Literatur (1926-ig 45 köt.). Műveinek összeállí
tása: H.-Bibliographie Ghristlieb-töl (1912). 

2. H., Frich, német orvos, megh. Halléban 
1915 ápr. 24. Újabb müve : Gerichtliehe Medizin 
1914). 

3. H., Ottó, német irodalomtörténetíró és 
történettudós, a Neokarba fulladt 1914 febr. Holt
testét Besigheimnél fogták ki. Újabb művei: 
Neuere Kunst seit Beginn der Eenaissanee (1910); 
Die Tragödie Irene (1911); Wilhelm von Hum
boldt (1913). 

*Harnösand, kikötőváros Svédországban, (1924) 
11,589 lak. 

Haró (Hárau), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Háromalmás (Almás), Arad vm. (Tr. E.) 
Háromfa, nagyk. Somogy vm., (1920) 1807 lak. 
Háromház, kisk. Vas vm., (1920) 179 lak. 
Háromhuta, kisk. Zemplén vm., (1920) 835 lak. 
Hárommalatin (Nizny, Prostredwy, Vysny 

Malatin), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Háromrevuca (Revúca), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Háromsátor (Dreihútten), Vas vm. (Tr. A.) 
Háromszék vármegyét (1. IX. köt.) a trianoni 

békeszerződés Bomániának itélte oda. 
Háromszléos (Nyznij Stredny a Vysny Sliac), 

Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Háromudvar (Turo Iridvory), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Harpignies, Henri, francia festő, megh. Saint 

Privében 1916 aug. 23. 
Harraoh, Ferdinánd, gróf, német festő, megh. 

Berlinben 1915 febr. 14. 
Harrar, város Abessziniában, kb. 50,000 lak. 
Harrer Ferenc, fővárosi tanácsnokot 1917. a 

király a leégett Gyöngyös város újjáépítésének 
vezetésére kormánybiztossá nevezte ki. 1918-ban 
alpolgármesterré választották. A forradalom után 
Károlyi Mihály 1918 nov.-ben bécsi magyar kö

vetté nevezte ki, 1919. jan.-ban a Berinkey-
kormányban külügyminiszter lett. A proletár
diktatúra bukása után alakult Peidl-kormány őt 
bízta meg a főváros polgármesteri teendőivel, 
1919 aug. 9. nyugdíjazását kérte 8 a polgár
mesteri teendőket átadta Bódy Tivadar polgár
mesternek. 
*Harries, Kari Dietrich, német kémikus, szül. 

Luckenwaídeban 1866 aug. 5., megh. Berlinien 
1923 nov. 3. Munkája: NatttrŰeher und KüiiBt-
licher Kautsehuk (1919). 

•Harris, Frank, északamerikai író, szül. Gal-
wayban (Írország) 1854. Korán kiköltözött 
Kansasba. Különösen kritikai tanulmányai érté
kesek. Ezek összegyűjtve 3 kötetben jelentek 
meg: Contemporary Portraits (1914—21). 

Harrisburg,Pennsylvaniaőszakamerikaiállam 
fővárosa, (1920) 75,917 lak. 

Harrison (ejtsd: nerrisz'n), Frederic, angol po
litikus ós író, megh. Bettsben 1923 jan. 1911-ben 
megírta önéletrajzát. Egyéb művei: Aniong my 
books (1922); The positive evolution of religion 
(1912); The germán peril (1915); On Society 
(1918); Obiter dicta (1919); Novissima verba 
(1920); De senectute (1923). 

Harrogate, város Angolországban, Yorkshire-
ben, (192D 38,885 lak. 

Harrow on the Hill, város Angolországban, 
Middlesex grófságban, (1921) 19,469 lak. 

Harry, Myriam, francia irónő, újabb népszert 
regénye: La petité fille de Jérusalem; Siona éhez 
les barbares ; Siona á Paris; Le tendre cantique 
de Siona. Magyarul megjelent: Jeruzsálem leánya 
(ford. Pogány Elza, 1922). 

Hárs (Lipovec Uzhorodzkij), Ung vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hársad (Litmanová), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Harság (Harsak), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Harsány, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1955 lak. 
*Harsányi, 1.István,Tef. teológus, szül. Abaúj-

szántón 1873 febr. 1. Tanulmányait Sárospatakon 
ós Berlinben végezte. 1897—99-ig sárospataki 
teol. segódtanár volt, 1918. teol. akad. tanár. 
Önállóan megjelent művei: Az apostolok cseleke
deteiről írott könyv (Sárospatak 1904); Válasz 
Soós Lajos úrnak (u. 0. 1905); Az élő, önálló, 
személyes meggyőződésen alapuló hitre való neve
lésről^- 0.190o); A nőkérdés egyháztársadalmi 
szempontból (u. o. 1905); A sárospataki lengyel 
biblia s újonnan fölfedezett harmadik töredéke 
(Budapest 1909); Kisztei Péter élete és munkái 
(Kisztei Üstökös csillagának [1863] szövegkiadá
sával, Sárospatak 1910); A sárospataki főiskola 
metszetgyűjteménye (Budapest 1911); Bessenyei 
György: Az embernek próbája 1772 és 1803. 
(bevezetéssel ellátott szövegkiadás, a M. Tud. 
Akadémia kiadása u. o. 1912); A kuruc balladák 
hitelessége (Gulyás Józseffel és Simonfl I.-al 
együtt, Sárospatak 1914); Apatáki névtelen neve 
(u. o. 1916); A sárospataki Rákóczi-könyvtár és 
katalógusa (Budapest 1917); Malakiás próféta 
könyve (Sárospatak 1918); Gyöngyösy István és 
László sárospataki diáksága (u. o. 1921); Adalé
kok Sárospatak múltjához (u. o. 1921); A SOL a 
ref. zsinat tagjaihoz{n.Q. Í92Í); Csokonai Sáros-
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patakon (u. o. 1922); A sárospataki ref- főisko
lai könyvtár ősnyomtatványai (u. o. 1922); A re
formáció Itatása a magyar közművelődésre (Buda
pest 1923); Csokonai Vitéz Mihály összes művei 
(5. k., Gulyás Józseffel együtt, u. o. 1922); Szinyei 
Gerzson élete; Miskolczi Gsulyák István élete 
és munkái (Debrecen, 1926). 1907—10-ig szer
kesztette a tiszáninneni ref. egyházkerület név
könyvét (Sárospatak 1907—1910). Számos szak
értekezése jelent meg különböző folyóiratokban. 

2. H. Kálmán, költő, drámaíró. Lírai költe
ményeit egyfelől plasztikus képekben gazdag, 
színes nyelv, másfelől bensőséges lirizmus és 
komoly elmélyedés jellemzi. EUák c. történeti 
tragédiája (Nemzeti Színház, 1923) a hunn nép 
tragikus sorsát szemlélteti s a hatalmas hunn 
birodalom bukásában és Attila boldogtalan fiá
nak, Elláknak pusztulásában a magyarság szét
hullásának tragédiáját szimbolizálja megkapó 
költői és helyenként drámai erővel. A drámát a 
Magyar Tudományos Akadémia 1924 a Voj-
nioh-dljjal jutalmazta. Páter Benedek c. dramo-
lettje (Kamara Színház, 1926) nagy művészet
tel világít bele a középkori szerzetes-művészek 
lelki világába. Dolgozik a regényírás terén 
is. Elbeszéléseiben finoman cizellált drámai ké
peket kapunk, A kristálynézök c. regényében 
bölcseleti szempontból bírálja társadalmi és iro
dalmi állapotainkat. Mint műfordító is kiválik. 
Spanyol románcokat fordít és lefordította Calde-
ron Az elet álom c. drámáját is. Esztétikai tanul
mányai és szini bírálatai is jelentősek. Újabb 
munkái: Utolsó fölgyulás(Budapest 1924); Ellák 
(u. o. 1924); Páter Benedek (egy felv. színmű, 
Kamara Színház, 1926). V. ö. Alszeghy Zsolt, 
Magyar lírikusok (Budapest 1921); Bartha József, 
H. K. (Kath. Szemle, 1925). 

3. H. Lajos, költő, 1921. a Szt. István Aka
démia tagja lett. Újabb müvei: A halál fejű pille 
(1915); 0 beata Ungheria (1916); Toronyzene 
(1917). 
*4. H. Pál, numizmatikus, szül. Mányban 1882 

nov. 20. Az egyetemet és a ref. teológiát Buda
pesten végezte s tanári és doktori oklevelet 
szerzett. 1904—08-ig az egyetem klassz, arch. 
tanszéke mellett szaksegéd volt, 1908. a Nemzeti 
Múzeum éremtárához nevezték ki, amelynek 
igazgató-őr minőségben vezetőjévé emelkedett. 
Szaktanulmányai mellett önálló műve: Növénnyé
változások Ovidius Metamorphosisaiban (Győr 
1908). 

5. H. Zsolt, író. Sok regényt és drámát fordí
tott, kivált a francia irodalom termékei közül s 
lefordította Byron Ifjú Harold zarándokútja c. 
müve énekét. Legnagyobb sikerét Mikszáth Kál-

- mán két munkájának, A vén gazember c. elbeszé
lésnek és A Noszty-fiú esete Tóth Marival cimü 
Tegénynek színpadra alkalmazásával aratta. Az 
előbbit a Nemzeti Színház mutatta be s állandóan 
nagy sikerrel adja, az utóbbi pedig az 1926-iki 
szini évadnak volt a legnagyobb sikerű darabja 
{Vígszínház). A M. tud. Akadémia a Vojnits-díjjal 
jutalmazta. Munkái: A féltékeny költő (rog., 
1920); Az őrgróf (Renaissance Színház, 1921); 
Az aranyholló (reg., 1924); A vén gazember 
(színmű, Nemzeti Színház, 1924); Shakespeare 

Hartmann 

a Nyüjorkban (humoreszkek, Kürthy Györgygyei 
együtt); Színházi kis lexikon (Kürthy György
gyei, 1918); Byron: Az ifjú Harold zarándok
útja (Budapest 1924); A Noszty-fiú esete Tóth 
Marival (vígj., Vígszínház, 1926); Háry János 
(énekes színmű, Kodály Zoltánnal és Paulini 
Bélával, m. kir. Operaház, 1926). • 

Hársas (IÁpnik pri Prievidzi), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Hársfalva (Nelipino), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hárskút (Lipovník), Gömör ós Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Hársliget (Lippahoc), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Hárspatak (Limbach), Vas vm. (Tr. A.) 
Hart, Július, német író, újabb műve: Reich 

der Erfüllung (1902); Traume der Mitternacht 
(1905); Das Kleistbuch (1907); Revolution der 
Aosthetik (1908); Vernunft als Quelle des Übels ; 
Vorbilder und Bilder einer neuen Gemeinschaft. 

Harta, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
5035 lak. 

Harte, Bret, északamerikai író, müvei közül 
újabban magyarul megjelentek: Egy bánya tör
ténete (ford. Halász Gyula, 1920); Jeff Briggs 
szerelme (ford. Tóth Árpád, 1920); A vörösvágási 
idill (ford. Reichard Piroska, 1921). 

Hartford, Connecticut északamerikai állam 
fővárosa, (1922) 128,036 lak. 

Hartlepool, 1. város Angolországban, Durham 
grófságban, (1921) 20,997 lak. — 2. West-H, 
város H.-tól D.-re, (1924) 71,620 lak. 

Hartley, Charles Augustus, sir, angol mér
nök, megh. Londonban 1915 febr. 20. 

*Hartmann János, kritikus, essay-író, szül. 
üjsóvén 1875 okt. 23. Középiskolai tanulmá
nyait Kiskunhalason, az egyetemet Kolozsvárt 
és Berlinben elvégezvén, a kolozsvári egyete
men középiskolai-tanári oklevelet nyert s a 
budapesti V. kerületi állami reáliskolában lett 
tanár. Számos kisebb-nagyobb irodalomtörténeti 
tanulmányt és kritikát írt a különféle tudomá
nyos folyóiratokba. A Napkelet című szépiro
dalmi és tudományos folyóiratnak főmunkatársa. 
Itt jelennek meg kritikái, melyekben biztos és 
éles szemmel mond figyelemreméltó Ítéletet 
az élő irodalom jelenségeiről. Nagyobb munkái 
közül kiválnak külön kötetben kiadott Petőfi-
tanulmányai (1910., újraIrod.-tört.Püz., 1926), 
melyek a Petőfi-irodalomban Gyulai Pál fejte
getései után Horváth János könyvéig a legfigye
lemreméltóbb megállapításokat tartalmazzák 
Petőfi költészetére vonatkozóan. Jelentősek még 
a Magyar Ifwzsá-ban megjelent tanulmányai 
Vajda Jánosról ós Ábrányi Emil költészetéről 
(1920.) 

Hartmann, 1. Félix, von, kölni érsek, megh. 
Kölnben 1919 nov. 11. 1914-ben bíbornok lett. 

*2. H., Johannes, német csillagász, szül. Erfurt
ban 1865 jan. 11. Előbb a göttingeni csillagvizs
gáló igazgatója volt, 1921. a la platai intézet ve
zetését vette át. Feltalált egy mikrofotometert, 
spektrokomparátort. Müvei: Tabellen fflr das 
Rowlandsche und das internationale Wellenlán-
gensystom(1916); Die astronom. Instrumente des 
Nikolaus Cusanus (1919); DioKultur der Gegen-
wart c. müvében (1951) a csillagászatot Irta meg. 

23* 
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3. H., Ludo Moritz, osztrák történetíró, megh. 
Bécsben 1924 nov. 14. 1918—19. Ausztria berlini 
követe volt és a Németországhoz való csatlako
zást igyekezett előmozdítani. 1919—20-ban szo
cialista képviselő, azután a szövetségtanács tagja 
lett. Újabb művei: Der Krieg in der Weltge-
schicnte (1915); Weltgeschichte e. népszerű világ
történetet szerkesztett, melyben a Römische Ge-
sehiclite és Gesch. d. XIX. Jahrhunderts kötete
ket ő írta (1919—24). 100 Jakre italienischer 
Gesch. 1815—915 (1916) e. munkáját olaszra is 
lefordították; Gesch. Italiens im Mittelalter (4 k., 
2 Mad. 1923). 

*é.H., Martin, német orientalista, szül. Borosz
lóban 1851 dec. 5., megk. Berlinben 1918 dec. 5. 
Alapítója volt a berlini keleti szemináriumnak 
és a Deutsche Gesellschaft f. Islamkundenak. 
Fő müvei: Der islamische Orient (3 k., 1899-909); 
Der Islam (1909); Unpolitische Briefe aus der 
Türkéi (1910); Eeisebriefe aus Syrien (1913); 
Dichter d. neuen Türkéi (1919). 

*5. -BT., Max, német zoológus, szül. Lautereeken-
ben 1876 jül. 7. A dahlemftiológiai intézet egyik 
igazgatója. Főműve: Praktikum d. Protozoologie 
(3. kiad. 1914). Társszerkesztője az Archív f. Pro-
tistenkundenek. 

*6. H; Nicolai, német filozófus, szül. Rigában 
1882 júl. 20. Előbb Marburgban, később Köln
ben lett egyetemi tanár. Művei: Platons Logik 
des Seins (1909); Des Proklus Diadochus philo-
sophisehe Anf angsründe der Mathematik (1909) ; 
Philosophische Grundfragen der Biologie (1912); 
Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis 
(1921); Die Philosophie des deutschen Idealismus 
(1923); Diesseits von Idealismus und Eealismus 
(1924); Ethik (1926). 

7. H., Paul von, német egyházi zenész, megk. a 
müncheni Szt. Anna-kolostorban 1914 dec. 5. 

*Hartmannsweilerkopf, a déli Vogézoknak a 
Rajna síkságára kinyúló egyik csúcsa Sennheim 
mellett, 956 m. magas. A világháborúban heves 
harcok folytak körülötte, 1915 jan. 19. a fran
ciákat német csapatok kiszorították ottani állá
saikból, 1915 dec. 21. a franciák elfoglalták a 
németektől, de két nap múlva újra a németek 
hatalmába került. Most Franciaországhoz tar
tozik. 

Hartwig, Ernst, német csillagász, megh. Bam-
bergben 1923 máj. 3. 

Hártyán (Chrt'any), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Harvey (ejtsd: hárvi), 1. George, amerikai politi

kus, újságkiadó, szül. Peachamban 1864 febr. 16. 
18 éves korában a Springfield Ropublican, majd a 
newyorki World riportere lett, amelynek 1891— 
94. főszerkesztője volt. 1899. a The North Ame
rican Reviewt alapította, 1900—15. a Harp and 
Bros. kiadócég elnöke volt, közben 1902—13. a 
Harper's Weeklyt szerkesztette. Nagy politikai 
befolyásra tett szert és az 1918. alapított The 
North American Review's War Weekly (később 
Harvey's Weekly) hasábjain élesen támadta Wil-
sont. Harding elnökké választásakor nagy sze
repet játszott, 1921. londoni nagykövet lett. 

*2. II., John Martin, sir, angol színész, szül. 
Wyvenhoebon 1867 jún. 22.1898. tűnt fel Mae-
terlinck Póleas és Melisandejában, majd külön

böző Shakespeare-szerepekben aratott sikereket, 
1912. a Covent Gardenben Reinhardt által ren
dezett Oedipus-előadáson a címszerepet ját
szotta. 

Harwich, város Angolországban, Essex gróf
ságban, (i92i) 15,621 lak. A világháborúban 1915 
ápr. 29-től 1917 dec. 19-ig nyolcszor bombáztak 
német repülők. 

Harzer, Paul Hermann, német csülagász 
újabb művei: Eine kurze Methode der Bestim-
mung einer Planetenbahn nach drei Beobaehtun-
gen (1913); Berechnung der Ablenkung der Licht-
strahlen, auf rein meteorologisch-physikaliacher 
Grundlage (1922—24). 

Hasadat (Hasdate), Torda-Aranyos vmegye. 
(Tr. R.) 

Hasbach, Wilhelm, német nemzetgazda, megh. 
Karlsruheban 1920 ápr. 30. 

Hasé, Kari Alfréd von, német prot. lelkész, 
és író, megh. 1914 jan. 1. 
*Haselbeck Olga, énekművésznő, szül. Buda

pesten 1887. Előbb a budai Zenedében, utóbb az 
Orsz. Zeneművészeti Főiskolán tanult énekelni. 
A m. kir. Operaházban 1909 jan.-ban lépett 
fel először a «Parasztbecsület» Santuzzájában és 
azóta megszakítás nélkül tagja az Operaháznak. 
Énektanulmányait később kiváló olasz mesterek
nél folytatta Milanóban ós Richter Hans ós Wag
ner Siegfried felügyelete alatt Bayreuthban, 
ahova a Brünhilde szerepkör alakítására kérték. 
fel a «Festspiel»-ekre. A drámai (főleg Wag
ner) szoprán szerepkört tölti be az Operaházban, 
sikereket aratott egyéb mezzo és magas szoprán 
szerepekben is. Legkiválóbb szerepei: Brün
hilde, Ortrud, Kundry, Isolde, Amneris, Fidelio, 
Delila, Santuzza stb. 1923-ban a m. kir. Opera 
örökös tagja lett. 

Hasemann, Wilhelm, német festő, megk. 
Gutachban a Schwarzwaldban 1913 nov. 28. 

*Hasenclever, Walter, német költő, BZÜL 
Aachenban 1890 júl. 7. Az expresszionizmus egyik 
úttörője. Talán elsőnek próbálta meghódítani az 
új művészet és legizgatóbb drámai problémája 
— apák ós fiúk harca — számára a német szín
padot (Der Sohn, 1914, előadták 1916). A háború 
alatt politikai tartalommal telik meg a költészete. 
A tendencia, a programúi egyre elhatalmaso
dik rajta, főleg verseiben (Der Jüngling, 1913; 
Tod und Auferstehung, 1916; Der politische Dich
ter, 1919; utolsó e sorban : Gedichte an Frauen). 
Későbbi drámáiban inkább csak technikai kttlön-
ködéseivel (Antigoné, 1917, előadták 1919), vk-
tuozitásával (Die Menschen, 1918), tárgy válasz
tásával (Jenseits, 1920: okkultizmus) hat. Egyéb 
színjátékai: Der Retter (1915); Die Entscheidung 
(vígj., 1919); Gobseek (1921); Mord (1925). Össze
gyűjtött drámái: Dramen 1924. Emberek c. szín
müvét a Renaissance-Szinház mutatta be 1923. 

Hasfalva (Haschendorf), Sopron vm. (Tr. A.) 
*Haskovo, város Bulgáriában, (1320) 19,418 lak. 
Haslingden, város Angolországban Lanca-

shireben, (1021) 17,486 lak. 
Haspe, porosz város Arnsberg kerületben, 

(1925) 25,636 lak. 
Hásság (Hasag), Nagy-Küküllő vm. (Tr. Ií.) 
Hásságy, kisk. Baranya vm., (1920) 594 lak. 
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*Hassal (ejtsd: hesszei), Arthur, angol történetíró, 
•szül. Babingtonban 1853 szept. 28. Az oxfordi 
egyetem tanára. Müvei: Lonis XIV. (1895); His-
tory of british foreign poliey from the earliest 
times (1912); Francé, medieval and modern (1918); 
Bolingbroke (1915); Mazarin (1903); Castelreagh 
(1908); Napóleon (1911). 

Hasse, Kari, német anatómus, megh. Buch-
waldban 1922 jún. 30. 

Hasselt, város Belgium Hamburg tartományá
ban, (1925) 20,823 lak. 

Hassert, Kürt, német geográfus, újabb művei: 
üas Türkische Eeich (1918); Wesen und Bildungs-
wert der Wirtschaftsgeograpliie (1919); Die Ver-
einigten Staaten von Amerika (1922). 

Hastings, 1. város Angolországban, Sussexben, 
(isii) 60,510 lak. — 2. H., város Nebraska észak
amerikai államban, (1920) 11,647 lak. — 3. H, 
varos New Zeelandban, (1924) 14.035 lak. 

Hászköj, bolgár város, (1920) 19,418 lak. 
Hasznos, nagyk. Heves vm., (1920) 2541 lak. 
Hatala Péter, teológus és orientalista, megh. 

Marosvásárhelyt 1918,febr. havában. 
Hatálybalépés, 1. Életbelépés. (XX. k.). 
Határ (1. IX. k.), Magyarország jelenlegi H.-ait 

a békeszerződés 27. cikke állapítja meg. B H.-ok 
azonban azóta némileg változtak, még pedig rész
ben a velencei egyezmény alapján Sopronban és 
környékén megtartott népszavazás eredménye 
alapján, részben az ú. n. H.-rendező bizottságok 
határozatai alapján. 

Határ (Hotar), Bihar vm. (Tr. E.) 
Határfalva (Kromarovci), Vas vm. (Tr. A.) 
Határíő (Schmidraith). Vas vm. (Tr. A.) 
Határhegy (Záhorb), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Határhely (Granastov), Szepes vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Határörs (Stanetinec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Határrendező bizottság, 1. Határ. (XX. k.) 
Határszög (Bystroje), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Határújfalu (Podvysoká), Trencsén vm. (Tr. 

vS.-ÍSZÍ.) 
Hajeg = Hátszeg. 

*Hathras, város Brit-Indiában, (1921) 38,763 lak. 
Hatkóc (Hodkovce), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hátmeg (Záhatje), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl,) 
Hatna (Hatné), Trencsén vm. (Tr.-Cs.-Szl.) 
Hatolyka (Hatiuca), Háromszék vm. (Tr. E.) 

*Hatschek, Július, német jogtanár, szül. Czer-
nowitzban 1872 aug. 21., megh. Göttingenben 
1926 jún. 13.Előbb Posenben volt akadémiai tanár, 
1909. a göttingeni egyetem államjog-tanára lett. 
Főbb művei: Bnglisches Staatsrecht (2 k., 1904); 
Bnglisches Verwaltungsrecht (1919); Englische 
Verfassungsgeschichte (1914); D eutsches u. preus-
Bisclies Verwaltungsrecht (1919); Völkerrecht 
(1923). 

Hátszeg (Hafeg), r. t. város Hunyad vm. (1920) 
40i3 lak. 1916 szept. 15—19. véres harcok foly
tak birtokáért. (Tr. E.) 
*Hatt, Philippe Eugéne, francia hidrográfus, 

szül. Strassburgban 1840., megh. Guindaíosban 
1915., 1897-ben az Académie des sciences tagja 
tett. Értékes geodéziai munkákat végzett és fon
tos tanulmányokat a francia tengerpartról. I 

Hattingen, porosz város Arnsberg kerületben 
(1919) 14,318 lak. 

Hattyas (Hatias), Temes vm. (Tr. E.) 
Hattyúpatak (Svansbach), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hatvan, nagyk. Heves vm., (1920) 14,111 lak. 

Házainak száma 2026. Újabb intézményei: felső-
mezögazdasági iskolája, csendőrszárnyparancs
noksága ; van állami rendőrsége, villamosműve, 
jéggyára, pala- és téglagyára. 

Hatvany-Deutsch (hatvani) család (1. IX. köt.) 
báró H.Ferenc és báró H. Lajos 1917. királyi en
gedélyt kaptak, hogy ők és törvényes utódaik 
magyar bárói rangjuk ós Hatvani előnevük épség
ben tartása mellett családnevüket Hatvány alak
ban használják. 

1. H. Ferenc báró, festő, 1918 tájképeket és 
aktokat, 1922. száz művét állította ki Buda
pesten, nagyobbára női aktokat, amelyeknek új-
klasszicista stílusával nagy sikert ért el. 

2. H. Lajos báró, a világháború alatt a Pesti 
Napló főszerkesztője volt és résztvett az októberi 
forradalom előkészítésében. 1919 óta Bécsben él. 
Nevezetesebb önálló munkái még: Én és a köny
vek ; Gyulai Pál estéje; Híresek (elb., 1913); 
A nyom (színmű); Barcarolle (kabarédarab, 
1918); Feleségek felesége; Petőfi mint vőlegény. 
(1919); Gyalu grófnő (regény 1921); Ady vi
lága : I. Isten világa: Találkozás Istennel, Via
dal Istennel. II. Szerelem könyve: Találkozás 
a nővel (1923); Csöndes napok, hangos esték. 
Nagy regényciklusa, az Urak és emberek 1927-
indult meg. 
*3. H. Lili (báró Madárassy Beck Gyuláné) 

bárónő, szül. 1890. Számos színművet és regényt 
írt. A háború alatti és utáni pesti társadalmi 
életet és ennek a társadalmi életnek alakjait 
szerepelteti. Munkái: a) Drámák: Noé bárkája 
(szinmű, 1918); Első szerelem (színmű, 1922); 
A csodálatos nagymama (játék, 1927). b) Eegé-
nyek, elbeszélések: Ök. (Kalandok és kalando
rok; elbeszélések, Budapest, 1922); Útközben 
(reg., u. 0. 1923); Az az ember (u. o. 1926). 

•Hatzfeld, Adolf von, német költő, szül. Olpe-
ban 1892 szept. 3. Vakon él Düsseldorfban. Irt köl
teményeket, regényeket, tanulmányokat. Művei: 
Pranciskus (reg., 1918); An Gott (költ, 1919); 
Sommer (költ., 1920); Liebesgedichte (1923); Die 
Lemmingé (reg., 1923). 

Hatzfeldt, 1. Hermann, herceg, a H.-család 
feje, 1921. Sziléziában, Oppelnben a nemzetközi 
határmegállapító bizottságban Németország kép
viselője volt. 

2. H; Hermann, H.-Wildenburg hercege, H. 
Paul herceg fia, szül. Parisban 1867 jún. 30., a 
megszállott területek birodalmi biztosa lett 1921 
Koblenzban. 

Hauberisser, Georg, osztrák építész, megh. 
Münchenben 1922 máj. 18. 

*Haubrich József, kommunista vezér, szül. 
Dettán (Temes m.) 1883 nov. 9. Hat elemi elvég
zése után vasmunkás lett és 1902 óta a vasmun
kásszövetségben nagyarányú szocialista agitá-
ciót fejtett ki. A proletárdiktatúra alatt hadügyi 
népbiztos, ennek bukása után pedig a Peidl-kor-
mányban hadügyminiszter volt. 1920. a bíróság 
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halálra ítélte, de a fogolycsere-egyezmény értel
mében Moszkvába szállították. 

Hauck, Albert, német prot. egyháztörténész, 
niegh. Lipcsében 1918 ápr. 7. Ujabb munkái: 
Kirchengesch. Deutschlands (5 köt., 4. és 5. kiad. 
1914—20); Deutschland und Bngland in ihron 
kirchlichen Beziehungen (1917); Die Reforma-
tion in ihrer Wirkung auf das Lében (1918). Ha
lála után jelent meg Jesus (1921) c. műve. r 

*Haudromont-Ferme, major Verduntői B.-ra. 
A világháborúban a Verdun körül folyó harcok
ban heves csatározások középpontja volt, 1916 
ápr. 22. a németek elfoglalták, de máj. 13. el
vesztették, máj. 22—25. ismét elfoglalták. 

Hauff, Wilhehn, német író, müveinek újabb 
magyar fordításai: A gólyakalifa története (ford. 
Horvát Henrik, 1920); H. meséi (ford. Schreyer 
Margit, 1921). 

Haug, Róbert, német festő, megh. Stuttgart
ban 1922 ápr. 3. 

Haugesund. város Norvégiában, U920) 16,780 
lakossal. 

"Haukland, Andreas, norvég író, szül. 1873. 
01 Jörgen c. regényével (1902—5, 4 rész) szer
zett hírt. Főbb regényei : Bli Svartvanet (1909); 
Gunar Kabens Lykle (1910). Magyarul megjelent 
müvei: Szűz északon (ford. Telekes Béla, 1915); 
01 Jörgen, az élet királya (ford. Gérési Vendel, 
1924); A végzet fonala (ford. Ács Géza, 1924). 
*Haupt, Hermáim, német történetíró, szül. 

Bibartban (Bajorország) 185 í jún. 29. Agiesseni 
egyetemi könyvtár igazgatója volt 1885—1922. 
Neki köszönheti a könyvtár mintaszerű új szer
vezését és kiépítését. Pöbb művei: Waldensertum 
und Inquisition ím südöst. Deutschland (1890); 
Chronik der Universitát Giesseu 1607—1907 
1907); ezenkívül több forrásmüvet adott ki. 

Haaptmann, 1. GerJiart, német költő, újabb 
müvei: Der Bogén des Odysseus (dráma, 1914); 
Winterballade (dráma, 1917); Der Ketzer von 
Soana (reg., 1918); Der weisse Heiland (1920); 
Indipohdi (drámai költ, 1921); Sonnette (1921); 
Phantom (reg., 1922); Anna (1922); Péter Brauer 
(tragikom.); Die blaue Blume; Kaiser Maxens 
Brautfahrt (idill, 1924); Ausblicke (1924); Die 
Insel der grossen Mutter (reg., 1924); Veland 
dráma, 1925); Dorothea Angermann (dráma, 
1926). Magyarul újabban megjelentek: Atlantis 
(ford. Somlyó Zoltán és Sztrokay Kálmán, 1919); 
A soanai eretnek (ford. Gyöngyösi János, 1920); 
Görög tavasz (ford. Bánóczy László, 1922); Fan
tom (ford. Turóczy József, 1923); Thiel pályaőr. 
A soanai eretnek (ford. Schöpflin Aladár, 1924). 

2. H.., Kari, német író, megh. Schreiberhauban 
1921 felír. 3. 

Haus Antal, osztrák-magyar vezértengernagy, 
az osztrák-magyar haditengerészet parancsnoka, 
megh. Póla kikötőjében, a «Viribus Unitis» fe
délzetén 1917 febr. 8. A világháború kitörése 
előtt 1914 júliusban a tengerészet főfelügyelője 
lett. A háború kitörése után az aknamezők ügyes 
lerakásával ós a dalmát part kihasználásával 
megvédte az osztrák-magyar hajóhadat anagyobb 
károsodástól s több izben ért el sikereket ellen
séges hajórajok megtámadásával. 1916 vezér-
tengernaggyá nevezték ki, számos magas kitün

tetésen kívül halála után, 1917 okt. megkapta a 
katonai Mária Terézia-rend középkeresztjét, öz
vegye és fiai pedig 1918. osztrák bárói címet 
nyertek. 

*Hauschner, Auguste, német írónő, szül. Prá
gában 1853., megh. Berlinben 1924 ápr. 10. írt 
elbeszéléseket és regényeket. Alakjait főleg a 
prágai zsidó társaságból vette. Főbb művei: Dr. 
Ferenczy (1895); Kunst (1903); Die Familie Lo-
-wositz (1908); Die grosse Pantomimé (1913); Die 
Siedlung (1918); Die Heilung (1921). 

*Hausegger, Sigmund, von, nőmet zeneszerző, 
szül. Grazban 1872 aug. 16. Több helyen volt 
zenekari igazgató, 1920-tól a müncheni Akademie 
der Tonkunst igazgatója. írt zenekari műveket, 
karénekeket, Zinnober című operát. 

*Hausen, Max, báró, szász tábornok, BZÜL 
Drezdában 1846 dec. 17., megh. u. o. 1922 mára 
19. Mint gyalogsági tábornok 1902—1914 szász 
hadügyminiszter volt, 1914 szeptemberben Fran
ciaországban a 3. német hadsereg parancsnoka. 
Irodalmi műve: Brinnerungen an den Marnefeld-
zug (1920). 

*Eausenstein, Wilhelm, német műtörtónetíró, 
szül. Hombergben (Baden). Művei: Der nackte 
Mensch in der Kunst (1915); Vom Expressionis-
mus in der bildenden Kunst (1918); Die bildende 
Kunst in der Gegenwart (1920). 

*Hauser, l .Henn, francia nemzetgazdász és tör
ténetíró, szül. Oranban 1866 jún. 19. A clermonti 
egyetem tanára volt. Főbb müvei: Ouvriers des 
temps passés (1898); Les sources de l'histoire de 
Francé (1906 —16, 4 köt.); Précis d'histoire con-
temporaine et des sciences politiques (1910); 
Méthodes allemandes d'expansion économiqne 
(í915); La paix allemande et la qaestion de Briey-
Longwy (1918); Travailleurs et marchands dana 
l'ancieane Francé (1920); Les problémes du régio-
nalisme (1924); Histoire de la période 1560 a 
1661 (1925); L'Alsace et la Lorraine et le gene
rál Perein (1925). 

*2. H, Ottó, német prehisztorikus, szül. Wá-
densweilben, Zürich mellett, 1874 április 27. 
1905-ben ásatás közben Le Moustier mellett Dél-
Franciaországban felfedezte a mousterien, 1908. 
Montferrand-Perigord mellett az aurignaci ősem
bert. Művei : La Micoque, die Kultur einer neuen 
Diluvialrasse (1916), Der Mensch vor 100,000 
Jahren (1917); lm Paradies des Urmeuscheii 
(1920); Urmensch und Vv'ilder (1921). 

•Haushoíer, Kari, német geográfus és kelet
ázsiai kutató, szül. Münchenben 1869 aug. 27. 
Bajor tiszt volt, 1921. müncheni egyetemi tanár 
lett.Főbb művei: DaiNilion(1913);Derdeutsche 
Anteil an der geogr. Erschliessung Japans (1914); 
Japán und die Japaner (1923); Geopolitik des 
Pazifischen Oceans (1925). 

Haussonville, Gábriel Paul Othenin de Glé-
ron, gróf, francia politikus és publicista, a fran
cia akadémiának 1888 óta tagja, megh. Paris
ban 1924 szept. 1. 

Hauszrnann Alajos, építész,műegyetemi tanár, 
megh. a fehérmegyei Velencén 1926 júl. 31.1918. 
Velenczei előnévvel magyar nemességet nyert; 
1922. tiszteletbeli műszaki doktorrá avatták; 
1924. a Magyar Tud. Akadémia tiszt, tagja lett. 
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Ujabb irodalmi munkája: Budapest építési fej
lődésének történetéből (1925). 

Haute-Garonne, francia département, ter. 6367 
kmJ, (1921) 424,582 lak. 

Haute-Loire, francia département, ter. 5001 
kms, (1921) 268,910 lak. 

Haute-Marne, francia département, ter. 6257 
km", (i92i) 198,865 lak. 

Hautes-Alpes, francia département, ter. 5643 
km*, (192D 89,275 lak. 

Haute-Saőne, franica département, ter. 5375 
kms, (1921) 228,348 lak. 

Haute-Savoie, francia département, ter. 4593 
km', 1921) 235,668 lak. 

Hautes-Pyrénées, francia département, ter. 
4534 kma, (1921) 185,760 lak. 

Haute-Vienne, francia département, ter. 5555 
km', (1921) 350,235 lak. 
*Haute-Voltá, francia gyarmat Francia Nyu

gat Afrikában, ter. 370,000 km2, (1923) 3,015.388 
lak. Fővárosa Vadadugu (Ouagadougou), (1923) 
18,000 lak. 

Hautmont, város Franciaországban, Nord 
départementben, (1921) 13,279 lak. 

Haut-lihin, francia département, 1. Bhin. (XX. 
köt.) 

Havad (Neana), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Havadtő (Viforoasa), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Havaj (Havaj), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Havana, Cuba sziget fővárosa, (1926) körülbelül 

500,000 lak. 
Havard, Henry, francia művészeti író, megh. 

Parisban 1921 nov. havában. 
Havas (Snaznica), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Havas, 1. Adolf, orvos, megh. Budapesten 

1917 dec. 5. 
2. H. István, író, 1920. a Petőfi-Társaság tagja 

lett. Ujabb müvei: A tomajfüredi aranynapok 
(1914); Versek (1918); Opálgyűrü (ifj. regény, 
1924); Virágénekek (1925); Magyar hegedű 
(gyermekversek, 1926). 

3. H. Miksa, közgazdasági író, újabb művei: 
Az életbiztosításról (1917), Az értéktőzsde (1922.) 

Havasalja (Vel'ká Tibava), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Havasasszonyfalva (Sácel), Torda-Aranyos 
vm. (Tr. R.) 

Havasdombró ( Dombravifa de codru), Bihar 
vm. (Tr. R.) 

Havasgáld (Intregálzi), Alsó-Fehér vm. 
(Tr. E.) 

Havasgyógy (Deaiul Geoagiului), Alsó-Fehér 
vm. (Tr. R.) 

Havasköz (Ljuta), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Havasmező (Poienile de sub munte), Mára-

inaros vm., (1920) 4300 lak. (Tr. R.) 
Havasnagyfalu (Mariséi), Kolozs vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Havaspoklos (Poclusa), Bihar vm. (Tr. R.) 
Havasrekettye (Reiifia), Kolozs vármegyé

ben. (Tr. R). 
Havasrogoz (Rogojel), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Havass Rezső, földrajzi, politikai és gazda

sági Író, 1916 óta a Magy. Földrajzi Társaság 
tiszteletbeli elnöke, 1925 óta újra a székesfővá
ros törvényhatósági bizottságának tagja s élén

ken foglalkozik a székesfőváros és a Földrajzi 
Társaság ügyeivel. 

*Havemann, Július, német író, szül. Lübeck
ben 1866 okt. 1. Elbeszélő müvei; Perücke und 
Zopf (eb., 1911); Am Brunnen (elb., 1912); Bi-
gene Leute (elb., 1913); Der Ruf des Lebons (reg., 
1913); Schönheit (reg., 1914); Glüeksritter (elb., 
1915); Ruth Sydentop ,elb., 1919); DieGöttin der 
Vernunft (reg., 1919); Dolores (elb., 1921); Drei 
Márchen (1922); Stimmen der Stíllé (elb., 1923); 
Overbeck (elb., 1923); Schattenspiele (elb., 1924); 
Pilger durch die Nacht (reg., 1925). 

Havenstein, Rudolf, a német birodalmi bank 
elnöke, megh. Berlinben 1923 nov. 20. 

*Haverfield (ejtsd: tiévórma),Francis John, angol 
történész és archeológus, szül. Sbipston-on-Stour-
ban 1860 nov. 8., megh. Oxfordban 1919 szept. 1. 
Winchesterben és Oxfordban tanult ós különösen 
Britannia római régiségeivel foglalkozott. Momin-
sen őt bizta meg a Corpus Inscriptionum brit 
részének kiadásával. 1907-ben Oxfordban az ókori 
történelem tanára lett. Számos, a római törté
nelem körébe vágó tanulmányt irt. Fő müvei: 
Ancient town planning (1913); The romanisation 
of Román Britain (3. kiad. 1915.) 

Haverhill, város Massachusets északamerikai 
államban, (1922) 56,399 lak. 

*Haverkamp, Wilhelm, német szobrász, szül. 
Sendenben (Vesztfália) 1864 mára 4. Tanár Ber
linben. Főleg képmás-szobrokat készített. 

Hávord (Hovrila), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Havre, Le, francia város, Seine-Inférieure' 

dóp.-ban, (1921) 163,374 lak. 
Hawick, angol város Skótországban, (1921)' 

16,353 lak. 
Hawthorn, város Ausztráliában, Victoria 

államban, (1923) 29,165 lak. 
*Hay (ejtsd: hé), Jan, angol író, igazi nevén John 

Hay Beith, szül. Rusholmeban 1876 ápr. 17. Edin
burghban és Cambridgeben nevelkedett. Ismer
tebb regényei: Pip (1907); A inan's man (1909); 
The first hundred thousand (1915, a katonaélet 
humoros rajza a háború első napjaiból. Folyta
tása: The last millión, 1918); Carrying on (1917). 
Több regényéből drámát is írt, amelyeket nagy 
sikerrel játszottak Londonban: Tilly of Blooms-
bury (1919); A safety match (1921). 

Hayingen (franciául Hayange), község Lotha-
ringiában, (1921) 10,641 lak. 1918 óta ismét Fran
ciaországhoz tartozik. 

*Hayn, Friedrich, német csillagász, szül. Auer-
bachban 1863 máj. 14. A lipcsei csillagászati 
intézeten 1891. obszervátor, 1920. egyetemi tanár 
lett. A csillagászaton kívül a gyorsírás terén is 
érdemes munkásságot fejtett ki. 

Haynau, város Porosz-Sziléziában, (1919) 10,017 
lakossal. 

*Haypál Benő, ref. pap, szül. 1869., megh. Buda
pesten 1926 máj. 16. A budai (Szilágyi Dezső
téri) egyházközség lelkésze volt. Ő alapította a 
Nagypénteki Református Társaságot. Művei: 
Templomi hangok emberek királyáról, királyi 
emberről (1916); Halk szó a viharban (1917). 

•Hazaárulás. A hazaárulók vagyoni felelős
ségéről szól a világháború alatt megalkotott 
1915. XVIII. t.-c. Eszerint akit háború idején 
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az a nyomatékos gyanú terhel, hogy az ellen
séghez pártolt és azt támogatta, vagy evégből 
ellenséges csapathoz csatlakozott, vagy önként 
ellenséges területre távozott, annak a belföldön 
található ingó és ingatlan vagyonára az állam 
javára zárlatot kell elrendelni. Ha pedig valaki 
az ilyen cselekménnyel a felségsértés vagy a 
hűtlenség bűncselekményét követi el, annak va
gyona az államra száll. Az államnak ebbeli igé
nyéről a budapesti kir. törvényszék ötös tanács
ban határoz, két bírót a budapesti kir. büntető
törvényszék bírái közül a budapesti kir. ítélő
tábla elnöke jelöl ki. Az 1921. XLIII. t.-c. arról 
az esetről rendelkezik, ha a hazaáruló vagyoná
hoz más jogával korlátolt tulajdonjog, hitbizo-
mány birtoklása vagy várományosi joga, haszon
élvezet vagy egyéb korlátolt jog tartozik. Az 
ilyen jog ugyanazon korlátok közt száll át az 
államra, amint a felelős személyt illette, lemon
dás vagy elengedés hatálytalan. Az államot a 
hitbizomány birtoklása vagy várományosi joga 
a felelős személynek és leszármazóinak élete 
tartamára illeti meg, de megváltásul az állag egy 
részét, legalább felét a hitbizományi köteléktől 
mentesen természetben tulajdonul megtarthatja. 

Házadó. A H.-ról szóló 1909. VI. t.-c. helyébe 
1923-tól kezdődő hatállyal az 1922. XXII. t.-c. lé
pett, melynek alapján a házosztályadó kiküszöbö
lésével az általános házbéradó rendszere jutott 
érvényre. Ennek folytán az összes lakóházak és 
állandó jellegű épületek — amennyiben nem ál
landóan adómentesek, — házbéradó alá esnek 
még akkor is, ha tényleg bérbe adva nincsenek, 
hanem azokat a tulajdonos maga használja vagy 
ingyen engedi át használatba. 

A H. alapja bórbeadott épületeknél az adóévet 
megelőző utolsó évnegyedben járó bérnek egy 
teljes évre, vagyis négy évnegyedre átszámított 
összege a mellékszolgáltatások értékének hozzá-
számitásával. A nyári idényben bérbeadott épü
leteknél a használat alatt tényleg elért bevétel 
tekintendő évi bérnek. A nyári hónapokban él
vezett bér is hozzászámít. A bérbe nem adott, 
tehát a háztulajdonos által használt, avagy ingyen 
átengedett lakások (helyiségek) adóalapja az a 
haszonérték, amelyet a bérbeadott helyiségekkel 
történt összehasonlítás eredményez. Ily módon az 
a számszerint mintegy egy millió lakóház, mely 
1923 előtt az alacsony tételű házosztályadó alá 
tartozott, szintén házbéradó alá került, minek 
folytán a H. bevétele az egész országban lénye
gesen emelkedett. Az 1922. XXII. t.-c. az állandó 
adómentesség eseteit is általában szűkebb körre 
szorította, a már megadott ideiglenes adómen
tességek érvényét pedig fenntartotta ugyan, azon
ban maga a törvény nem adja meg a lehetőségét 
ily ideiglenes adómentességek engedélyezésének, 
ezt külön törvénynek tartotta fenn. Az újonnan 
épült vagy átalakított házak ideiglenes ós 15-től 
30 évig terjedő adómentességót az 1925. XVIII. 
és 1926. XI. t.-c. szabályozza. 

A H. alapjául szolgáló nyers bérjövedelem, 
illotve haszonértek után H. fejőben fizetendő: 
Budapesten 24°/(i, más városokban és engedélye
zett gyógyfürdőholyeken 20°/0, egyéb helyeken 
községekben) 15%- A H. a házbirtokot közvet

lenül terheli, az adót pedig a tulajdonos, illetve 
haszonélvező fizeti. A kivetést a községi közegek 
évenként a nov. hóban a ház bérjövedelméről, 
illetve haszonértékéről adott bevallások, szükség 
esetén pedig becslés útján beszerzett adatok alap
ján eszközlik. A megállapított H.-t a bérjövede
lemnek évközi emelkedése vagy apadása nem 
érinti. Elemi csapás folytán megsemmisült vagy 
megrongált épületek után, továbbá laküresedések 
és a bér behajthatatlansága esetén adótörlésnek 
van helye. Az erre irányuló kérést a kir. adó
hivatalhoz kell benyújtani. A kivetett H. elleni 
felebbezést a pénzügyigazgatóság bírálja el, 
ennek határozata ellen a közigazgatási bíróság
hoz panasszal lehet élni. Aki valótlan bevallást 
vagy a kincstár megrövidítésére irányuló bejelen
tést tesz, adócsalást követ el. A bevallás késedel
mes benyújtása, mint kisebb mulasztás, a meg
állapított H. 5u/o-ának megfelelő bírság alá esik. 
A H. évi bevételét az 1926/27. évi költségvetés 
85 millió pengőben irányozta elő. Ez a bevétel 
a lakbéreknek teljes felszabadításával bekövet
kező emelkedése folytán a következő években 
legalább ez összeg kétszeresére fog emelkedni, 
erre való tekintettel 1927-től kezdve a H. kul
csának általánosan és egyöntetűen 15°/0-ra való 
leszállítása vétetett tervbe. 

Házassági jog, 1. IX. k. 
*Házasságon kívül született gyermek, 1. 

Törvénytelen gyermek- (XVIII. k.) 
Hazay Samu báró, volt honvédelmi miniszter 

(1. IX. k.) 1914. gyalogsági tábornok lett, a világ
háborúban a honvédség kitűnő felkészültségének 
elismeréséül több magas kitüntetésben részesült, 
1916 nov.-ben vezérezredessé nevezték ki, 1917. 
Bécsbe rendelték a hadsereg-pótlásügy főnöké
nek, amikor is meg kellett válnia a honvédelmi 
minisztérium vezetésétől. Ugyanez esztendőben 
a 46. (szegedi) közös gyalogezred tulajdonosának 
nevezte ki a király. Az összeomlás után vissza
tért Budapestre s nyugalomba vonult. A prole
tárdiktatúra alatt 1919. letartóztatták és huza
mos ideig túszként fogva tartották. V. ö. Gábányi 
János, H. S. élete és jellemrajza (Magyar Kat. 
Közi. 1922.). 

Házbizalmiak, a proletárdiktatúra alatt az 
egyes házak lakói részéről maguk közül válasz
tott egyének, akiknek feladata volt a diktatúra 
rendeleteinek végrehajtását ellenőrizni. 

Hazebrouck, város Franciaországban, Nord 
départementban, (Í92Í) 14,584 lak. 

Hazleton, város Pennsylvania ószakamerikai 
államban, (1920) 32,267 lak. 

Ha,zlitt (ejtsd: hoziit), William Carew, angol tör
ténész és bibliográfus, nem Londonban 1893 febr. 
12. halt meg, hanem Riehmondban 1913 szept. 8. 

Házszabályok (1. IX. k.), A nemzetgyűlés meg
alakulása után 1920. úgy határozott, hogy ameddig 
saját H.-ait meg nem állapítja, a változott hely
zetből folyó eltérésekkel ideiglenesen az 1908. évi 
képviselőházi H.-ok legyenek irányadók. A kép
viselőházban legutóbb érvényben volt 1913. évi 
szigorúbb (Tisza-féle) H.-ok mellőzése minden
esetre a tanácskozóképesség rovására vált. Saját 
H.-okat az első nemzetgyűlés nem alkotott, az e 
célra kiküldött bizottság jelentése nem került 
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tárgyalásra; a második* nemzetgyűlés azonban 
1924-ben az 1908. évi H.-okat több irányban ki
egészítette. E kiegészítések főleg a beszédidő 
megállapítása, a vita bezárásának új szabályo
zása és az interpelláoiós jog korlátozása által 
kívánják a technikai obstrukciót kizárni, a tár
gyalás folyamatosságát és méltóságát biztosítani. 

Hazslin (Hazlín), Sáros vm., (Tr. Cs.-Szl.) 
Healy (ejtsd: LÍIÍ), Timothy Michael,iv politikus, 

a világháborúban Anglia támogatója volt a par
lamentben, de 1918. egy bebörtönzött sinn-fein 
képviselő javára lemondott, 1922. pedig ír kor
mányzó volt a függetlenség kimondása előtt. 

Heanor, város Angolországban, Derbyshireben 
<i92i) 21,436 lak. 

"Hearst (ejtsd: Mrszt), WittiamEandolph, ameri
kai újságkiadó, szül. San Franciscóban 1863 ápr. 
1886-ban megindította a San Francisco Exami-
nert, 1895-től megvásárolt egész sor újságot, még 
divat- és sportlapokat is New Yorkban, Boston
ban, Chicagóban s ezekkel harcot indított a trösz
tök és a korrupciós cselekvények ellen; lapjai 
általában a Hearst-sajtó néven ismertek. A kon
gresszusnak is tagja volt egy időben, 1906. pedig 
new-yorki kormányzónak jelölte a demokrata 
párt. H. ellensége a népek ligájának. 

Heath Town, város Angolországban, Staff ord-
shireben, (1921) 13,082 lak. 

•Heatoa (ejtsd: hítn), John Henniker, sir, angol 
postareformer, szül. Eochesterben 1848 máj. 18., 
megh. Genfben 1914 szept. 8. Ausztráliába került, 
ahol újságokat alapított. Visszatérve, képviselő 
volt 1885—910. A penny-portó rendszert az ő kez
deményezésére vezették be a Brit birodalomban 
és az Egyesült-Államokban. 

Hebbum, város Angolországban, Durham 
grófságban, (1921) 24,168 lak. 
*Hebelt Ede, jogi író, szül. Budapesten 1879 

febr. 16. Középiskolai tanulmányait a buda
pesti ev. főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait 
a budapesti, berlini és londoni egyetemeken vé
gezte, 1903. ügyvéd, 1908. az eperjesi jogakadé
mia tanára lett. 1915-ben egyetemi magántanári 
képesítést nyert a magyar magánjogból. 1920. 
a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása 
miatt felfüggesztették. 1922—26. Sopron sz. kir. 
város nemzetgyűlési képviselője volt szociál
demokrata programmal. Művei: Tanulmányok 
<i jogügyletről (1912); Jogegységesítési törekvé
sek (Jogtudományi Közlöny, 1916); Törvényes-e 
a népbiztosok perében alkalmazott gyorsított 
Mnvádi eljárás (u. 0. 1920); Könyvtári bajok a 
jogakadémiákon (Jogakadémiai Szemle, 1921); 
Programmbeszéd (1922). 
•Hebrard, Adrién, francia újságíró éspolitikus, 

ezül. Grisollesban, 1833 jan. 1., megh. Saint-
Germainben 1914 júl. 29. Több mint negyven 
esztendőn át volt a Le Temps főszerkesztője. 

Hebridák 1. (Western Islands), Skótország
hoz tartozó, több mint 500 sziklás szigetből álló 
szigetcsoport, Skótország Ny.-i partjai mellett, 
ter. 7555 km2, kb. 80,000 lakossal, kik a gael-
kelta nyelvet beszélik. A H.-ból 102 sziget lak
ható. Fővárosok Stornoway Lewis-szigeten és 
Portréé Skye-szigeten. — 2. Új-Hébridák (1. 
XVIII. és XX. köt.). 

Hecht, Wilhelm,német fametsző és rézkarcoló, 
megh. Linzben 1920 mára 

*Heckel, 1. Eduárd Marié, francia természet
tudós, szül. Toulonban 1843 márc. 24., megh. 
Marseilleben 1916 jan. 20. Megalapítója ós veze
tője volt a marseillei gyarmati múzeumnak. Fő 
művei: Flores des colonies; Monographie bota-
nique, chimique et thérapeutique du génre kóla 
d'Afrique ; Monographie anatomique de la famille 
des globulariées stb. 
*2. H., Erich, német festő és grafikus, szül. 

Dibelnben 1883 júl. 31. Az expresszionista festők 
sorába tartozik. Festményei vannak a berlini ós 
drezdai muzeumokban. 

Hecker, Oskar, geofizikus. 1923. a jenai német 
birodalmi földrengéskutató intézet igazgatója lett. 

Hecse (Ghoca Tekovská), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hédel (Ujadéi), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hedemarken, kerület Norvégiában, 27,480 

km2, (1920) 151,936 lak. 
Héderf ája (Hidrifaia), Kis-Küküllő vm. (Tr. R. 
Hédervár, kisk. Győr, Mosón ós Pozsony közig. 

egy- egyes, vm., (1920) 1Í39 lak. 
*Hedge (ejtsd: hedzs), Frederic Henry, ameri

kai unitárius teológus, szül. Cambridge'ben (Mas-
sachusetts) 1805., megh. 1890. A Harvard-egye
tem tanára volt. Fő érdeme, hogy a német tudo
mányos módszert az amerikai teológusoknál meg
valósította. Főbb müvei: Eeason in religion 
(1865); The primeval world of hebrew tradition 
(1870); Luther and other essays (1888). 

Hédin, 1. Adolf, svéd politikus, megh. Stock
holmban 1905 szept. 20. 

2. H., Sven, svéd geográfus, a világháború 
alatt többször jelét adta német-barátságának s a 
török frontot többször meglátogatta, 1923. pedig 
körülutazta a világot. Újabb munkái: Trans-
himalava (III. köt., 1912); Kriget mot Ryssland 
(1915);" Bagdad, Babylon, Ninive (1917); Tilt 
Jerusalem (1917, angolul To Jerusalem u. a.); 
Overland to India (2 köt., 1910); Southern Tibet 
(12 köt., 1917-1922); Eine Routenaufnahme durch 
Ostpersien (2 köt., 1918—1924); Tsangpo Lamas 
Vallfard(1920); My life as an explorer (1926); 
Grand Canon (1926). Magyarul újabban megjelen
tek: Egy harcban állónemzet(1915);Azorosz harc
térről (1918); Csangpo Láma zarándokútja 1922); 
Pekingtől Moszkváig (ford. Balassa J., 1925). 

Hedrehely, kisk. Somogy vm., (1920) 1184 lak. 
Hedri (Hedrihovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hedvigfalva (Hedvi.gh), Turócvm.(Tr. Cs.-Szl.) 

*Hedzsasz, a. m. középföld, Nedzsddel egye
sült önálló arab királyság Arábia Ny.-i ré
szén, a Vörös-tenger partján, 1916-ig török 
vilajet, Mekkával és Medinával 472,000 km2, 
900,000 lak. Fővárosa Mekka, 70,000 lak. Kikö
tője Dzsidda, 25,000 lak. Lakosai vahabiták és 
szűnnita-mohammedánok. Az új állam angol befo
lyás alatt áll, királya Abd-el-Aziz, az Ibn Szaud 
dinasztiából, «Nedzsd és H. királya, Arábia ki
rálya, kalifaa, 1926 jan. óta. A Hedzsász-vasút 
Damaszkuszból, Medináig 1923. lett kész. 

*Heeger, 1. Árpád, mérnök, szül. Budapesten 
1888 szept. 11.1912-ben a Máv. szolgálatába lépve, 
eleinte akülszolgálatnál, majd az igazgatóság épí
tési és pályafenntartási főosztályában mükö-
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dött, utóbb e főosztály személyzetügyi előadója 
lett. 1924-ben a Kansz (Közszolgálati Alkalma
zottak Nemzeti Szövetsége) államvasúti főcso
portja főtitkárának választották meg. Munkái: 
A világháborúban kitüntetett közlekedési alkal
mazottak arcképcsarnoka (1926); Avasutasok 
és hajósok címtára (1926). 

*2. H. Gyula, mérnök, nyűg. Máv. főfelügyelő, 
szül. Liptószentmiklóson 1851 aug. 9., megh. 
Budapesten 1914 febr. 6. Mérnöki gyakorla
tát az osztrák államvasúttársaságnál kezdte és 
résztvett a Temesvár—orsovai vonal építésében 
is.-Az- osztrák állam-vasúttársaság államosítása 
után a magyar vonalakon több osztálymérnökség 
vezetője, később a Máv. szegedi üzletvezetőségé-
nól az építési és pályafenntartási osztály vezetője 
lett. 1888-ban a szabadalmazott előcsengotyűs, vo
nós sorompóját a Máv. összes vonalain bevezették. 

•Heemskerk, Tlieodorus,németalföldi politikus, 
ügyvéd, H. Jan volt miniszter fia, szül. Amster
damban 1852 júl. 1. Ügyvéd és képviselő, 1908-13. 
Németalföld miniszterelnöke volt, majd belügy
miniszter. 1918 szept.ben igazságügyminiszter lett 

Heer, Jákob Christoph, svájci német iró, megh. 
1925 aug. 20. Újabb művei: Der lange Baltliasar 
(1915); Heinrichs Romfahrt (1919); Nick Tappoli 
(1920); Tobias Heider (1923). Magyarul meg
jelent: A havasok ura (ford. Varságh János (1921). 

Heeringen, Josias ww,porosztábornok,megh. 
Berlinben 1926 okt. 9. A világháború elején mint 
vezérezredes a 7. hadsereg parancsnoka volt 
Franciaországban; 1916 aug.-tól 1918 szept.-ig 
a partvédelem főparancsnoka volt. 

Heerlen, németalföldi város, (1924) 38,318 lak. 
•Hefele, Hermann, német iró, szül. Stuttgart

ban 1885 okt. 13. Művei: Das Gesetz der Porm 
(1919); Die Bntsagenden (elb., 1919); Die Reise 
(elb., 1924) 

Hegar, Alfréd, német nőorvos, megh. Frei-
burgban 1914 aug. 6. 

Hegedűs, 1. Gyula, szinmüvé3z, 1925. megvált 
a Vígszínháztól és csak egyes szerepekre szerző
dött különböző színházakhoz. 1926-ban állami 
támogatással társulatot szervezett, amellyel kül
földi körútra akart indulni, de vállalkozása meg
hiúsult. Újabb irodalmi müvei: Komédia (1914) ; 
A beszéd művészete (1916., 2. kiad. 1920); Emlé
kezések a Vígszínház elmúlt 25 évére (1921). 
Nagy sikerei voltak Csehov drámáiban, Lengyel 
M. Antóniájában, a Csókos asszonyban, Molnár 
P. drámáiban (Hattyú, Játék a kastélyban) stb. 

*2. H. Gyula, hírlapíró, szül. Szegeden 1887 
márc. 22. Tanulmányainak elvégzése után 1906. 
újságíró lett. Dolgozott a Budapesti Naplónál, a 
Pesti Naplónál és a Budapesti Hírlapnál. 1920-ban 
lépett az akkor megalakult Magyarság szerkesztő
ségébe, amelynek azóta szerkesztője. Az Otthon 
irók ós hírlapírók köre főtitkárának választottalíé 
gébben szépirodalmi munkásságot is folytatott, az 
említettnapilapokon kívül főleg aNyugat c. folyó
irat hasábjain. Munkái: Strófák három macskáról 
uov., Budapest 1905); Pesti mesék nov., u. 0.1909). 

3. H. István (1. IX. köt.), a budapesti tudo
mányegyetemen a klasszika-filológia rendes ta
nára, hosszabb időn át a Philologiai Társaság 
elnöke, a firenzei Accademia Petrarca társaság 

kültagja, az Erzsébet Nópakadómia megalapítója 
ós több mint 19 éven át ügyvezető alelnöke. 70 
éves korában a bölcsészeti kar felkérésére a kor
határon túl is két évig folytatta működését, 1920. 
nyugalomba vonult és Orosházára költözött, ahol 
1925 dec. 31. halt meg. Széleskörű műfordítói 
tevékenységet folytatva, lefordította Janus Pan
nonius összes munkáit, Menandrosnak régebben 
ismert és újonnan felfedezett vígjátékait: Me-
nander redivivus (Budapest 1909). Fordított még 
Goethebői (Iphigenia), Aischylosból (Eumenidák), 
lefordította Pindaros győzelmi dalait (kézirat
ban), melyekből mutatványt olvasott fel az Aka
démiában. Irt számos összehasonlító esztétikai 
és irodalomtörténeti tanulmányt (Piauius Tlti-
nummusa és Lessing Schalza; QuinetProme-
tlieusa, Shelley, Goethe és Bryon Prometheusa; 
Aristophanes és az attikai szellem) s több más-
tanulmányt (A halhatatlanság kérdése a klasz-
szikus irodalomban) és értekezéseket (Arany 
Katalinjáról, Aristoplianesról és Tacitusról). 

4. H. Károly, gépészmérnök, felső ipariskolai 
nyugalmazott igazgató ós a Technológiai Ipar
múzeum volt főigazgatója, megh. 1925 febr. 13. 

5. H. Lóránt (1. IX. köt.), 1913. a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója lett. 
Mint országgyűlési képviselő 1918-ig a pénzügyi 
bizottság főelőadója és a pénzügyi tárca refe
rense, a közösügyek tárgyalására kiküldött or
szágos bizottságban pedig a közös hadügyi tárca 
előadója volt s az ő indítványára fektették új alapra 
a közösügyi költségvetést. Különösen emlékezetes 
az 1912. évi hadügyi költségvetésről szóló jelen
tése. (Pénzügyi előadói jelentéseinek száma hat 
év alatt meghaladta az ötvenet.) Az 1917—18-iki 
politikai események alatt mint a nemzeti munka
párt tagja nagy propagandát fejtett ki a vá
lasztójognak az ipari munkásságra való kiter
jesztése érdekében. Ebben a kérdésben több be
szédet mondott a parlamentben is, melyekben 
az ellenzék heves támadásaival szemben erélyesen 
védte Tisza István személyét és politikáját. A 
forradalom kitörésekor a Gyáriparosok Szövet
ségével együtt megtagadta a Nemzeti Tanácsnak 
a forradalmi eskü letételét. A proletárdikta
túra alatt elfogták ós mint politikai foglyot a 
gyűjtőfogházban őrizték. A diktatúra bukása 
után a fővárosi pénzintézeteket szervezte meg a 
Takarókpénztárak és Bankok Egyesületében. 
1920-ban a kormány és a gazdasági érdekkép
viseletek megbízásából a magyar bókekülduttség 
tagja lett és rósztvett a neuillyi tárgyalásokon. 
1920 dec. mint amásodikTeleki-kormány pénzügy
minisztere, hozzáfogott nagy pénzügyi reform
jának megvalósításához, de nagy müve, melyhez 
nemcsak ő, de az egész ország a nemzet pénzügyi 
helyzete jobbrafordulásának reményét fűzte, 
nem sikerült. Ez és a túlhajtott munka annyira 
megviselte idegeit, hogy 1925-ig különféle kül
földi szanatóriumokban gyógykezeltette magát. 
Azóta a politikai szerepléstől teljesen viszavonult, 
csak mint a Pesti Hirlap vezércikkírója mond bírá
latot közállapotainkról. Nagy irodalmi munkás
ságot fejtett ki a szociológia, a pénzügytan és 
közgazdaságtan müvelése által. Sokoldalú iro
dalmi és tudományos működése alapján 191G- a 
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király a budapesti egyetem rendkívüli tanári el
mével tüntette ki. A Kisfaludy-Társaság 1920. 
rendes taggá, ugyanez év máj.-ban pedig a Magyar 
Tud. Akadémia levelező taggá választotta meg. 
Munkái közül különösen az amerikai kivándorlás 
okait, továbbá a magyar adórendszer alapelveit 
ós fejlődését tárgyalók a nevezetesek. Újabban 
irodalmi és esztétikai tanulmányokkal is foglal
kozik. Mikor a háború ineglial c. politikai regé
nyében a félszázad múlva eljövendő időket raj
zolva, a jelenkor kicsinyes politikai, közgazdasági 
és társadalmi félszegségeit és hibáit teszi gúny 
tárgyává. Újabb munkái: A magyarság jövője 
aháború után (Budapest 1916); Ungarn naeh dem 
Kriege (Berlin 1916); A pesti magyar kereske
delmi bank keletkezésének és fennállásának tör
ténete (Budapest 1917); Geschichte der Ent-
stehung u. des Bestandes der Pester Ungarischen 
Kommerzial Bank (u. o. 1917); Magyarország 
megcsonkítása: Európa veszedelme (u. o. 1919); 
A magyar éjszaka (Olcsó könyvtár u. o. 1920); 
Lesz-e béke ? (u. o. 1920); A halhatatlanok útja 
(u. o. 1926); Mikor a háború meghál (regény, 
u. o 1926). 

6. H. Sándorné Jókay Jolán, megli. 1922 
máj. 8. 

7. H- Sándor, ifj., regény- és drámaíró (1. IX. 
köt). A Kisfaludy-Társaság 1921. tagjai sorába 
választotta. írt útirajzokat, néhány regényt, 
drámát és sok elbeszélést. Hosszú külföldi uta
zásának emlékeit s kivált Amerikában szerzett 
tapasztalatait szívesen értékesiti szépirodalmi 
munkáiban is. Gazdag fantáziájú író, szereti a 
bizarr ötleteket, furcsa alakokat. Színdarabjai 
jobbára külföldön kerültek szinre. Munkái a IX. 
kötetben felsoroltakon kívül: Beszélő éjszakák 
(elb., 1902); Az élve temetkező (szinmü 1 felv., 
Nemzeti Színház, 1903); A vitányi kastély; Az 
összerelem (reg., 1904); A boldogság (dialógus); 
A trombitás süvege (1914); Az élei tüze (Kelet 
regéje, 1916); Az aranynap hazája (elb., 1917); 
A péesmaszagú ember (1918). 

Hegedüsfalva (Hudcovce), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Hegeler, Wilhelm, német író, szül. Varéiban 

1870 febr. 25. A modern élet eleven megfigyelője. 
Művei: SonnigeTage(reg., 1898); NellysMillion&n 
(reg., 1899); Ingenieur Horstmann (reg., 1900); 
Mutter Bertha (reg., 1903); Pastor Klinghammer 
(reg., 1903); Heinr. v. Kleist (1909); Plammen 
(reg., 1905); Pietro der Korsar und die Jüdin 
Cheirinca (reg., 1906); Das Árgernis (reg., 1907); 
Diefrohe Botschaft (reg., 1910); Der Mut zum 
Glück (reg., 1911); Des Königs Brziohung (szati
rikus reg., 1911); Érős (nov., 1913); Die Leiden-
schaft des Hofrat Horn (reg., 3 kiad. 1914); Die 
goldene Ketté (reg., 1915); Bei unseren Blau-
jacken und Feldgrauen (Plandr. Erlebnisse, 1916); 
Der Siegeszug durch Serbien (1916); Zwei Freunde 
(reg., 1921); Der verschütteteMensch (reg., 1923); 
Kleists Werke (1924); Der Apfel der Blisabeth 
Hoff (reg., 1924). 

Hegen (Hendorf), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Hegy (Hed), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Hegyaljai Kiss Géza, író, bocsi ref. lelkész, 
szül. Mádon (Zemplén vm.) 1893. Sárospatakon 

Hegygomb&s 

lelkészi oklevelet szerzett, majd Budapesten böl
csészetet hallgatott. 1921-23-ig Budapesten volt 
vallástanár, innen hívták meg lelkésznek Mo-
nokra, 1925. bocsi lelkésznek választották meg.. 
Mint teológus elnyerte a Magy. Tud. Akadémia 
Kazinczy-díjának 10 aranyát. Munkái: Versek: 
A mi szerelmünk (Sárospatak 1914); Háborús 
csárdás (u. o. 1915); Szív a szívnek (Ungvár 
1918): Szüreti tűz (Budapest 1921); Égő szívvel 
(Tahitótfalu 1925). Elbeszélések: Császár éft 
lelkipásztor (u. o. 1925). Egyházi beszédek: A 
legdrágább gyűrű (Ungvár 1918); Lélek és élet 
(Tahitótfalu Í925). Elet- ós jellemrajzok: Kálvin 
életrajza (Budapest 1917); Károm legnagyobb-
reformátorunk (Debrecen 1917); Árva Bethlen 
Kata (Budapest 1922,2. kiad. 1923); Nagy asszo
nyok a magyar reformációban (2 r. 1924—25);. 
Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony (Tahi
tótfalu 1924); Bethlen Gábor fejedelem (u. o. 
1926); Kossuth Lajos édesapánk (n. o. 1926). 
Egyéb müvei: A magyar szövetkezet (u. o. 1925); 
Monok története (1926). 

Hegyaljalivádia (Livadia de coaste), Hunyad 
vm. (Tr. R.) 

Hegybánya (Pjarg), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hegybeneéte (Hed'beneéte), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hegyes (Hidis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hegyesbisztra (Bystré), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hegyesd, kisk. Zala vm., (1920) 400 lak. 

*Hegyeshalmy Lajos, volt vasútigazgató és. 
miniszter, szül. Budapesten 1862., rnegh. u. 0. 
1925 márc. 7. Egyetemi tanulmányai végeztével 
állami szolgálatba lépett, előbb a postatakarék
pénztárban, majd a statisztikai hivatalban műkö
dött, 1896. a kereskedelmi minisztériumba lépett 
át, ahol az iparfejlesztési, majd a vasúti osztály
ban teljesített szolgálatot. Hieronymi Károly 
minisztersége alatt helyettes elnöke lett a magyar 
államvasutaknak, 1914. nyugalomba ment. A 
proletárdiktatúra bukása után Heinrich lemondá
sával ő lett kereskedelmi miniszter a Priedrich-
kabinetben, majd újra átvette ezt a tárcát gróf 
Teleki Pál kormányában 1922-ig, rövid ideig 1921 
őszén egyszersmind a pénzügyminisztériumot is 
vezette. 1922-ben Győrött nemzetgyűlési képvi
selőnek választották. 

Hegyeshalom, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 2527 lak. Mosthatár-
állomás Ausztria felé. 

Hegyeshely (Vysoká), Trenesén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hegyesi Mari, színésznő, megh. Budapesten 
1925 nov. 18.1918-ban a Nemzeti Színház örökös 
tagja lett. Utolsó éveiben a szenvedő, megtört 
nőt alakította a színpadon. 

Hegyeslak (Hánzesti), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Hegyesniajtény (Mojtín), Trenesén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hegyfalu, kisk. Vas vm., (1920) 1066 lak. 
Hegyiark (Hed'fark), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hegyfoky Kabos, k a i pap, meteorológus, 

megh. Turkevén 1919 febr. 7. 
Hegygombás (ühliviste), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl-) 
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Hegyhát (Klokoc), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hegyhátgyertyános, kisk. Vas vm., (1920) 

437 lak. 
Hegyháthodász, kisk. Vas vm., (1920) 424 lak. 
Hegyhátkisbér, kisk. Vas vm., (1920) 795 lak. 
Hegyhátmaróc, kisk. Baranya vmegye (1920) 

490 lakossal. 
Hegyhátsál, kisk. Vas vm., (1920) 342 lak. 
Hegyhátszentjakab, kisk. Vas vm., (1920) 

•577 lak. 
Hegyhátszentmárton, kisk. Vas vm., (1920) 

303 lak. 
Hegyhátszentpéter, kisk. Vas vm., (1920) 424 

lakos. 
Hegyi (Kopcany u Drahnova), Zemplén vm. 

{Tr. Cs.-Szl.) 
Hegyi Béla, zeneszerző, megh. 1922 ápr. 19. 
Hegykő, nagyk. Sopron vm., (1920) 1394 lak. 
Hegyköz (Gárhou muncel), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Hegyközcsatár (Cetariu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hegyközkovácsi (Cáuaceu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hegyközpályi (Paleu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hegyközszáldobágy (Sáldabagiu H.), Bihar 

vm. (Tr. R.) 
Hegyközszentimre (Sántimreu), Bihar vm. 

Tr. R.) 
Hegyközszéntmiklós (Sánmiclaus), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Hegyköztóttelek (Tautelec), Bihar vmegye 

<Tr. R.) 
Hegyközújlak (TJileac), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hegymagas, kisk. Zala vm., (1920) 607 lak. 
Hegymeg, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 327 lak. 
*Hegymegi Kiss Pál, politikus, szül. 1886. Jogi 

tanulmányait elvégezve, belügyminiszteri titkár, 
később miniszteri tanácsos, majd helyettes állam
titkár lett. A Friedrich-kormányban mint állam
titkár a rendőri ügyeket intézte, de állásáról csak
hamar lemondott s demokrata programmal Deb
recent képviselte az 1920. és 1922-iki nemzet
gyűlésen s az 1927-iki országgyűlésen. Főleg köz
jogi és belügyi kérdésekkel foglalkozik. Könyv
alakban megjelent dolgozatai közül nevezete
sebb: A demokratikus magyar felsőházról c. 
(1926). 

Hegyrét (Hegyrét), Bereg vm. (Tr. Cs. Szl.) 
Hegysúr (Hed'súr), Pozsony vármegye. (Tr. 

•Cs.-Szl.) 
Hegyszentmárton, kisk. Baranya vm., (1920) 

235 lak. 
Hegyszoros (Sotina), Vas vm. (Tr. SzHSz.)" 
Hegyvég (Pritúl'any), Zemplén vm. (Tr. 

-Cs.-SzL) 
Hegyzávod (Závada), Zemplén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Héhalom, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

«gyes. vm., (1920) 1341 lak. 
*Hehn, JoJiann Ferdinánd, német orientalista, 

szül. Burghausenban 1873 jan. 4. Katolikus pap, 
majd a hibliaexegetika tanára lett a wtirzburgi 
egyetemen. Müvei: Siebenzahl u. Sabbat bei den 
Babyloniern und im Altén Test'ament (1907 és 
1912); Die biblísche u. die babylonische Gottes-
iidee (1913). 

*Heian, koreai tartomány,fiszak-H.(i920)1.204,787 
lak., Dól-H. (1920) 1.082,467 lak. 

Heidelberg, város Badenban, (1925) 73,034 
lakossal. 

*Heidenau, szász helység, 1924. a szomszédos 
községek bekebelezésével város lett, (1925) 16,211 
lakossal. 

Heidenheim (an der Brenz), város Württem-
bergben, (1925) 19,408 lak. 

Heidenstam, Werner, svéd költő, 1916. meg
kapta az irodalmi Nobel-dijat. Összes müvei meg
jelentek 1909—12. Műveinek újabb magyar for
dításai: Endymion (ford. Leffler Béla, 1918); 
Szent György és a sárkány (ford. u. a., 1919.). 
*Heidrich, Ernst, műtörténész, szül. Neckelben 

1880 júl. 5., hősi halált halt Dixmuiden előtt 
1914 nov. 4. 1911-ben baseli, 1914. strassburgi 
tanár lett. Művei: Dürers schriftl. Nachlass(1908); 
Altdeutsche Maierei (1909); Alt-Niederlandische 
Maierei (1910); Vlaemische Maierei (1913). 

*Heifetz, Jasa, hegedűművész, szül. Vilnában 
1899. Auer Lipót tanítványa. Előbb Orosz- és 
Németországot járta be, 1917. Amerikába ment, 
de az egész világon adott nagy sikerrel hang
versenyeket, így 1925. és 1926. Budapesten is. 

Heigel, Kari Theodor von, német történetíró, 
megh. Münchenben 1915 márc. 23. Újabb művei: 
Deutsche Geschichte von 1786 bis 1806 (2 köt., 
1892—1911); Zwölf Charakterbilder aus der 
neueren Geschichte (1914). 

*Heijo, város Koreában, (1921) 78,621 lak. 
Heil Fausztin, büntetőjogász, közigazgatási 

bírósági tanácselnök, megh. Budapesten 1920 
szept. 15. 1914-ben nyugalomba helyezése alkal
mával Alsókubini előnévvel magyar nemességet 
kapott. 

*Heilborn, Ernst, német író, szül. Berlinben 
1867 jün. 10. Szerkesztője a Die Literatur folyó
iratnak. Regényei: Kleefeld (1899); Der Sama-
riter (1901); Josua Kersten (1908); Die steile 
Stufe (1910); Die kupferne Stadt (1918). Megírta 
Novalis és Hoffmann E. T. A. életrajzait. 

Heilbronn, városWürttembergben, (1925) 45,280 
lakossal. 

*Heiler, Friedrich, német prot. teológus, szül. 
Münchenben 1892 jan. 30. Marburgban egye
temi tanár lett 1920., miután a luteránus vallásra 
áttért. Művei, amelyek több kiadásban jelentek 
meg: Das Gebét (1918); Die buddhistische Ver-
senkung (1921); Das Wesen des Katholizismus 
(1922). H. a miszticizmus egyik legjelentékenyebb 
mai képviselője. 

*Hei-Lung-Kiang (Holungkiany), kínai tarto
mány Mandzsúriában, ter. 526,000km2, lakossága 
Kirin és Mukden tartományokkal együtt (1923) 
a kínai posta becslése alapján 22.083,400, 0. 
Israel mérnök számítása szerint 9.000,000. Fő
városa Zizikar, 25,000 lak. 

Heim Pál, gyermekorvos, 1918. a pozsonyi, 
majd a pécsi egyetem gyermekorvostani tan
székének rendes tanára, 1922. a Szt. István Aka
démia rendes tagja lett és az állami gyermek
védelem orsz. orvosi főfelügyelője. Ujabb művei: 
Vitaminok jelentősége (Term. Tud. Közi.); A gyer
mek táplálása (1926); A csecsemőkori intoocica-
tiók pathológiája (Therap. Contemp.). 
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Heim, 1. Albert, svájci geológus, zürichi mű
egyetemi tanár 1911. nyugalomba vonult, újabb 
müve: Geologie der Schweiz (1916). 
*2. H-, Georg, német politikus, szül. Aschaffen-

burgban 1865 ápr. 24. Előbb a centronipárt tagja 
volt és a bajorországi parasztszövetkezetek meg
alapítója. 1919-ben a békeszerződés aláírása miatt 
elhagyta pártját és megalakította a bajor paraszt
pártot ; 1924. bajor miniszterelnök volt. A nemzet
közi agrárszervezkedés, az ú. n. Zöld internacio
nálé előharcosa. 
*3. H., Kari, német prot. teológus, szül. Frauen-

zimmernben 1874 jan. 20. Előbb Münsterben, 
1920. Tübingenben egyetemi tanár lett. Főbb mű
vei : Das Gewissheitsprobiem in der schemati-
schen Theologie seit Schleiermacher (1911); 
Leitfaden der Dogmatik (1912), Glaübensgewiss-
heit(1916); Die Weltanscliauung derBibel (1920); 
Glaube und Lében (1926). 

Heimarm, Moritz, német író, szül. Werderben 
1868 júl. 19., megh. Kagelban 1925 szept. 18. Irt 
elbeszéléseket, drámákat. Drámái: Joachim von 
Brandt (1908); Armand Carrel (1920); Das Weib 
des Akiba (1922); Prosaische Schriften c. 4 kötet 
elbeszélése jelent meg (1926). 

•Heimburg, Wilhelmine, német írónő, müvei
nek újabb magyar fordításai: A vidám Regina 
asszony (ford. Schilling Hilda, 1921); Öreg ba
rátnőm (ford. Székely Nándor, 1921); Béke legyen 
a földön (ford. Karinthy Emma, 1921); Mihaszna 
kisasszony (ford. Boros Pál, 1923); Dannz dok
tor és felesége (ford. Boros Béla, 1923); Az erő-
sebb (ford. Tábori Piroska, 1923); Gertrúd hozo
mánya (ford. Szederkényi Anna, 1923); Ingó 
talajon (ford. Szabó Ernő, 1923); Jascha (ford. 
Lengyel Zoltán, 1923); Akiket elkerült a boldog
ság (ford. Zsellér Andor, 1923); A másik (ford. 
Tábori Piroska, 1923); Réges-régen (ford. Bar
tók Dezső, 1923); Szabina kérői (ford. Biró Sán
dor, 1923); Egy szegény leány (ford. Gsetényi 
Erzsi, 1923); Szerelem a romokon (ford. Tábori 
Piroska, 1923); Szívek útja (ford. Boros Béla, 
1923); Tollen Lóri (ford. Gsetényi Erzsi, 1923). 
*Hein, Franz, német festő és író, szül. Altoná-

ban 1863 nov. 30. Eleinte színházi festő volt, 
azután iparművészeti tanító Karlsruheban, 1905. 
a lipcsei müvészakadémia tanára lett. Különösen 
meseképei tetszettek. Irodalmi munkái: Lieder und 
Bilder (1900); Hellenische Sánger (1904); továbbá 
mesejátékok. 

Heine, 1. Heinrich, német költőnek 1913. lep
lezték le első nyilvános emlékszobrát (Georg 
Koíbe-től) Frankfurtban. Ifjúkori arcképfestmé
nyét 1917. árverezték el Bécsben H.-Geldern báró 
hagyatékából.H.műveinekújabb kiadása: Sámmt-
liche Werke (10 köt., 1910—1915); Sámmtliche 
Werke (10 köt., 1909—1910); Briefwechsel, 
(Lkot, 1914); H.-s Briefe, (2 köt., 1906—1909, 
népies kiad., 1911); H.-Reliquien; Auswahl v. 
H.-S Briefe (1914); Gespráche mit H. (1925). Ma
gyarul újabban megjelent munkái: Firenzei éj
szakák (ford. Ballá Ignác, 1914); A német val
lástudomány és bölcsészet története (ford. Na-
ményi László, 1916); Sabbat hercegnő románca 
(ford. Jávor Bella, 1920); Itália (I—III., ford. 
Benedek Marcell és Biró Sándor, 1921) Firen-
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zei éjszakák (ford. Biró Sándor, 1922); Napóleon 
dobosa (ford. u. a., 1922); Schnabelewopski úr 
emlékei (ford. u. a., 1922); Firenzei éjszakák 
(ford. Cserna Andor, 1923); Dalok könyve (ford. 
Barát Ármin, 1923). V. ö. Bölsche (Í887); Lich-
tenberger, H. penseur (1905); Fiirst (1912); A. 
Bartels (1906); Holzamer (1906); Hüffer (1906); 
Meyer-Benfey (1907); v. Winterfeld (1906); 
Beyer, Der junge H. (1911); Puetzfeld, H.-s Ver-
háltnis z. Religion (1912); Blanck, H. und die 
Frau (1911); Mücke, H.-s Beziehungen z. deut-
schen Mittelalter (1908); Bienenstock, Das jüdi-
sche Element in H.-s Werken (1910); Plotke, 
H. als Dichter des Judentums (1913); Brauweiler, 
Fischer(1916); H.-sProsa(1915)\Wendel (1918); 
Wolff (1922). Továbbá: Meyer, H.-Bibliothek 
(1905) és H. Kalender (1910 óta). 

*2. H., Wolfgang, német politikus, szül. Posen-
ban 1861 máj'. 3. Ügyvéd volt, 1898. szociál
demokrata programmal beválasztották a biro
dalmi gyűlésbe, 1918. a nemzetgyűlésbe, azután 
porosz igazságügyminiszter lett, majd 1919—20. 
belügyminiszter volt. Politikai röpiratokat írt. 

*Heinemann, William, angol kiadó, szül. Surli-
tonban 1863 máj. 18., megh. Londonban 1920 
okt. 5. 1897-ben indította meg Short histories of 
the literatures of the world c. sorozatát. Három 
drámát ír t : Thefirst step (1895); Summermoths 
(1898); War (1901). 

*Heinen, Anion, német kat. pap, író, szül. 
Buchholzban 1869 nov. 12. Irt nevelési és hit
védelmi, valamint elmélkedő és ifjúsági munká
kat. Főbb művei: Lebensspiegel (1913); Mtitter-
lichkeit (1915); Glaubensspiegel (1916), Feier-
abende (2 köt. 1919—22); Bergpredigt (1921) -r 
Die Familie (1919); Von alltáglichen Dingen 
(1922). 

*IIeinersdorf,l. Berlin-Heinersdorf. (XX.köt) 
*Heimsch,Paul, német kat. teológus, szül. Leob-

schützben 1878 márc. 15. A boroszlói egyetemen 
volt tanár. Müvei: Der Einfluss Philos auf die 
álteste christl. Exegese (1908); Die griech. Philo-
sophie im Buche der Weisheit (1908). Társszer
kesztője a Biblische Zeitfragennak. 

Heinold, Kari, báró, osztrák államférfiú, 1915. 
felmentették belügyminiszteri állásától. Ugyan
akkor az osztrák urakháza tagja lett. 
*Heinrich 1. Dezső, felsőházi tag, szül. Buda

pesten 1873 ápr. 23. Ugyanott az egyetemen jogi 
doktor lett. 1897-ben belépett a Heinrich A. és 
fiai cégbe, amelynek utóbb elnöke lett. 1925 óta 
a budapesti kereskedelmi testület elnöke. Több 
pénzintézetnek és iparvállalatnak elnöke. 1927-ben 
kinevezték a felsőház tagjának. 
*2. H. Ferenc, nagykereskedő, volt minisz

ter, szül. Budapesten 1866 ápr. 1., megh. u. o. 
1925 máj. 30. Tanulmányai befejeztével 1888. 
belépett családjának nagyhírű cégébe, amely 
1921. családi részvénytársasággá alakult át. 
Magyarország gazdasági életében tevékeny sze
repet vitt. Elnöke lett a kereskedelmi akadémiá
nak, a kereskedelmi testületnek, valamint több 
közgazdasági és kereskedelmi intézménynek. 
Közéleti tevékenységének túlnyomó részét a 
kereskedelmi és iparkamarának szentelte. 1911-ben 
m. kir.udv. tanácsosi méltóságot kapott. 1918-ban 
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megalapította a polgárság szervezése végett a 
Magyar Polgári Pártot, azzal a céllal, hogy a 
íorradalmi és köztársasági rendszert megbuk
tassa. 1919-ben a proletárdiktatúra alatt kétszer 
is letartóztatták. A proletárdiktatúra bukása után 
íkereskedelemügyi miniszter lett a Friedrich-kor-
mányban, de szept. 17. kilépett a kormányból, 
azonban Huszár Károly koncentrációs kormányá
ban ismét elvállalta a kereskedelmi tárcát, melytől 
•e kormány lemondásakor vált meg. 1920-ban 
megalapította a Nemzeti Középpártot, ennek fel
oszlása után 1922. a Nemzeti Polgári Pártot. 
1922-ben Tabon nemzetgyűlési képviselőnek vá
lasztották. 

3. H. Gusztáv, germanista filológus, megh. 
Budapesten 1922 nov. 7. 1920-ban lemondott az 
Akadémia főtitkári tisztéről. Újabb művei: Faust. 
Irodalomtörténeti cikkek (1914); A német végzet-
•dráma (1917); A Don Juan-monda (2. bőv. kiad. 
1918); A bolygó zsidó mondája (2. bőv. kiad. 
1920); A német irodalom története (2. átdolg. 
kiad. 1922). 

4. H. Károly, tanár és Író, megh. Budapesten 
1917 okt. 14. 

•Heinrich, Kari Borromáus, német író, sztil. 
Hangenhamban 1884 júl. 22. Keresztnevét hasz
nálja leggyakrabban írói álnévül. Irt elbeszé
léseket ós regényeket, amelyekben katolikus 
-világnőzlet fejeződik ki. Főbb művei: Kari Asen-
íkofer, Geschichte einer Jugend (reg., 1907); 
•ennek folytatása: Flucht und Zuflucht (1909); 
Menschen von Gottes Gnaden (1910); Flórian 
(1922); Kasimir (1925). 

Heinrici, Georg, német prot. teológus, megh. 
Lipcsében 1915 okt. 1. 

•Heinsheimer, Kari, német jogtanár, szül. 
Mannheimban 1869 okt. 20. Heidelbergben 1907. 
•egyetemi tanár lett. Főbb müvei : Typische Pro-
zesse (1906); Mitgliedschaft und Ausschliessung 
(1913); Der neue Zivilprozess (1924); Handels-
und Wechselrecht (1924); Personenstandsrecht 
(1926). 

•Heinze, 1. Richárd, Max H. filozófus fia, német 
klasszikus-filológus, szül. Naumburgban 1867 aug. 
11-én. 1903-ban königsbergi, 1905. lipcsei tanár 
lett. Fő müvei: Lucretius, de rerum natura, Buch 
:3. erklárt (1897); Virgils epische Technik (1902); 
átdolgozta Kiessling Horatius kommentárjainak 
3. és 4. kiadásait. 

*2. H., Rudolf, előbbinek testvére, szül. Olden-
burgban 1865 júl. 22. Előbb szász, majd birodalmi 
törvényszéki bíró volt, 1918. szász, 1920—23-ig 
két izben birodalmi igazságügyi miniszter, egy
szersmind a német nemzetgyűlés tagja. 

•Heisenberg, August, német filológus, szül. 
Osnabrückben 1869 nov. 13. A görög filológia 
tanára volt Würzburgban, 1910. a müncheni egye
temre ment át, 1913. a müncheni tud. akadémia 
tagjául választotta. Főbb művei: Georgii Acro-
politae opera (2 köt. 1903); Grabeskirohe und 
Apostelkirche (2 köt. 1908); Münchener Papyri 
I. (1914); Der Philhellenismua einst und jetzt 
(1913); Dialekte und Schriftsprache im Neugrie-
chisehen (1918). 

Heitler, Moritz, magyar születésű bécsi orvoe-
-tanár, megh. Bécsben 1923 szept. 15. 

Hejce, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 863 lak. 
Héjjasfalva (Hasfalán), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. K.) 
Hejőbába, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) S92 lak. 
Hejőcsaba, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 4455 lak. 
Hejőkeresztúr, kisk. Borsod, Gömör és Kis

hont közig. egy. egyes, vm., (1920) 631 lak. 
Hejőkürt, kisk. Borsod, Gömör ós Kishont 

közig. egy. egyes. vm. (1920) 440 lak. 
Hejőpapi, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1161 lak. 
Hejőszalonta, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 559 lak. 
Hekler Antal, archeológus, 1917—1918. a 

konstantinápolyi Magyar Tud. Intézet igazgatója 
volt, 1918. a budapesti egyetemen a művészet
történet nyilvános rendes tanára lett. A Magyar 
Tud. Akadémia lev. tagja. Újabb művei: A szob
rászati stílus problémái (Budapest 1915); Isten
eszmény és portré a görög művészeiben (u. 0. 
ós Konstantinápoly 1918, németül is); A klasszi
cizmusjelentősége és térfoglalása az ókori mű
vészetben (Budapest 1921); PJieidias művészete 
(u. o., 1922, németül Stuttgart 1924); Michel
angelo (Budapest 1925). 

Helbig, Wolfgang, nőmet archeológus, megh. 
Rómában 1915 okt. 8. 

*Helbing Ferenc, grafikus, szül. Érsekújváréit 
1870 dec. 25. Tanulmányait a budapesti Iparrajz
iskolán és Iparművészeti Iskolán végezte, utóbbi
nak 1910 óta tanára. Nagyszámú üzleti grafikai 
munkát végzett (vignetták, ex-librisek, könyv
díszek, kartondíszek), 1925. pedig az új pengő-
péaz bankjegyének tervpályázatán ő kapta az 
első díjat ós a megbízást. 

•Held, Heinrich, bajor államférfi, szül.Erbach-
ban 1868 jún. 6. Eegensburgban volt szerkesztő, 
1907. a bajor országgyűlésbe választották, mint 
centrumpártit, 1914. az országgyűlés elnöke lett. 
Erzberger ellen küzdött pártjában. 1924 jún. 28. 
bajor miniszterelnök lett, igyekezett az állami 
tekintélyt helyreállítani, konkordátumot kötött 
a Vatikánnal és szerződést az evangélikus orszá
gos egyházzal. 1916—24-ig a Die Freie Donau c. 
folyóiratot szerkesztette. 

Heldburg, Ellen, bárónő, II. György szász-
meiningeni herceg morganatikus özvegye, megh. 
1923 márc. 25. 

Helder, város és kikötő Németalföld Nord-
holland tartományában, (1924) 30,786 lak. 

*Heldmann, Kari, német történetíró és politi
kus, szül Viermündenben (Hessen-Nassau) 1869 
szept. 16. Hallei egyetemi tanár lett 1903. Főbb 
müvei: Die Rolandsbilder Deutschlands in 300 
jahriger Forschung u. nach d. Quellén (1904); 
Fürsten und Feldherrnbriefe aus der Zeit des 
Dreissigjahrigon Krieges (1913); Das deutsche 
Deutschland (1919); Zwei Menschenalter deut-
scher Geschichte in deutscher Beleuehtung (1920); 
Kriegserlebnisse eines deutschen Geschichtspro-
fessors in der Heimat (1922). 

•Heldt, Max, német politikus, szül. Potsdamban 
1872 nov. 4. Résztvett a szakszervezeti mozgal
makban, 1909. porosz orsz. képviselőnek válasz-
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tották, 1919. a szász közmunkaminisztérium nép
biztosa volt, azután munkaügyi miniszter, 1921— 
1923-ig szász pénzügyminiszter volt, 1924 jan.-
ban miniszterelnök lett. 

Helemba (Helemba), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Heléna, Montana északamerikai állam fővárosa, 

(1920) 12,037 lak. 
Helesía, kisk. Baranya vm., (1920) 574 lak. 
Heliíerich, Kari, német államférfiú, 1915. 

birodalmi kincstári, 1916. belügyminiszteri állam
titkár, 1917 okt.-ben alkancellár lett, de már 
nov.-ben Hertling kancellár lemondásra kény
szerítette. 1918 júl.—szept. Németország képvi
selője volt Moszkvában. 1920-ban a birodalmi 
gyűlés tagja lőtt, 1924 ápr. 23. Bellinzonánál 
vasúti szerencsétlenség következtében meghalt. 
Ujabb művei: Deutschlands Wohlstand 1888— 
1913 (1913); Der Weltkrieg (3 köt. 1919); G. von 
Siemens (3 köt. 1921—1923). 

Helgoland szigetet 1922. Schleswig porosz 
kerületbe osztották be, (1921) 2400 lak. A világ
háborúban 1914 aug. 28., 1915 jan. 24. és 1917 
nov.17. tengeri ütközet volt H. mellett. Erődítéseit 
a versaillesi béke következtében 1919—1920. le
bontották. 

Helivágása (Haligovce), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Hell, Josepli, német orientalista, szül. Vilsbi-

burgban 1875 jún. 14. Az erlangeni egyetemen 
a sémi nyelvek tanára. Művei: Kultur d. Araber 
(1909); Eeligion d. Islam (1915). Azonkívül kiadott 
több arab költői szöveget. 

Helle Károly, jogi író, öngyilkos lett Buda
pesten 1920 márc. 5. 1913-ban a budapesti egye
temen a római jog tanára lett. 

Hellebrant Árpád, megh. Budapesten 1925 
okt. 4. Mint a Magyar Tud. Akadémia alkönyv-
tárnoka 1924. nyugalomba vonult, Bibliográfiai 
összeállításaival, melyek tudományos folyóiratok
ban jelentek meg, nagy érdemeket szerzett. 
•Heller, l .Bemáí, az országos rabbiképzőintézet 

tanára, szül. 1871. Munkássága főként az össze
hasonlító meseirodalom körébe vág, különösen 
a talmudi és midrási mesék irodalmi vonatkozá
saival és kapcsolataival foglalkozott. Főművei: 
Az arab Antara-regény (1918); A héber mese 
(1922); A Biblia a költő Zrintji Miklós művei
ben (1925). 

2. H. Farkas, közgazdász, 1914. a Műegyetem 
közgazdasági fakultásán a közgazdaságtan és 
pénzügytan rendkívüli, 1917. rendes tanára lett. 
1920-ban a Szt. István Akadémia rendes, 1921. a 
Magyar Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. 
1922-ben Genfben a magyar kormányt képviselte 
a nemzetközi munkaügyi értekezleten. 1925-ben 
a Közgazdasági Szemle szerkesztője lett. Ujabb 
művei: A társadalmi kérdés megoldásának útjai 
{1920); Valutapolitika (1920); Szociálpolitika 
(1920); Pénzügytan (I. köt., Budapest 1921); Pénz
ügy ipolitíka (1922); Vámpolitika (1922); Magyar
ország szociálpolitikája (1923); Közgazdaságtan 
(I. Elméleti közgazdaságtan, a Magyar Tud. Aka
démia által a Sztrókay-dijjal jutalmazott munka, 
3. kiad. 1923; II. Gazdaságpolitika, a Szt. István 
Akadémia által a Praknói-díjjal jutalmazott 
munka, 2 kiad. 1922); Die Grundprobleme der 

theoretischeu Yoikswirtscliaftslehre (Leipzig, 2. 
kiad., 1924); Nationalökonomie(Bin Nachschlage-
bueli für Theorie und Praxis, Halberstadt 1926). 

•Hellerau, Drezda külvárosa, ahol 1910. Jacquas 
Dalcrose, a ritmikus torna megalapítója, tanít
ványai számára telepet létesített. 

Hellin, város Spanyolország Albacete tarto
mányában, (í92i) 10.967 lak. 

Hellmer, Edmund, osztrák szobrász, megh. 
Bécsben 1919 ápr. 2. 
*Hellpach, _ Willy, német államférfi és pszicho

lógus, szül. Ölsben 1877 febr. 26. Idegorvos és 
1911 óta a karlsruhei műegyetem pszichológia
tanára volt, de publicisztikai tevékenységet is 
fejtett ki Ernst Güstrow álnéven, mint a Grenz-
bote és a Socialistisehe Monatshefte munka
társa. Politikailag Naumann Friedrichhez, majd 
a haladó néppárthoz s 1918 óta a demokrata 
párthoz tartozik. 1922—24-ig badeni közoktatás
ügyi miniszter, 1924—25-ig badeni államelnök 
lett, 1925 márc. pedig a demokraták jelöltje volt 
a köztársasági elnökségre, de az első fordulón ki
sebbségben maradt. 1926-ban a heidelbergi egye
tem a részére alapított alkalmazott pszichológiai 
tanszékre rendes tanárnak hívta meg. Művei: 
Grenzwissenschaften d. Psychologie (1902); Ner-
vositát u. Kultur (1903); Nervenleben u. Weltan-
schauung(1905); Die geistigen Epidemien(1907); 
Die geopsychischen Brscheinungen (3. kiad. 
1924); Gruppenfabrikation (Lánggal együtt, 1922); 
Wesensgestaltd.deutschenSchule (2. kiad. 1926); 
Politische Prognose f. Deutschland (1926). Ezen
kívül a Neue Züricher Zeitungban és a nagyobb 
német liberális lapokban fejt ki publicisztikai 
tevékenységet. 

Hellwig, Konrád, német jogtudós, megh. Ber
linben 1913 szept. 7. 

Helm, 1. Georg, német matematikus és fizikus, 
megh. Drezdában 1923 szept. 13. 

2. H, Theodor, osztrák zenei író, megh. Bécs
ben 1920 dec. Főműve: Beethovens Streichquar-
tette. 

Helmecke (Ghlmec), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kelmer, Hermann, német építész, megh. 

Bécsben 1919 ápr. 
Kelmert, Friedrich Róbert, német geodéta, a 

Magyar Tud. Akadémia külső tagja, megh. 1917 
jún. 15. 

Helmolt, Hans íerdinand, német történetíró, 
1922. a Frankfurter Nachrichten főszerkesztője 
lett. Újabb müvei: Ein Vierteljahrhundert Welt-
geschichte (1919); Rankes Lében und Wirken 
(1920). 

Helmond, város, Németalföld Eszak-Brabant-
tartományában, (1920) 22,225 lak. 

Helmstedt, város Braunschweigban, (1925) 
17,157 lak. 

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

Helsingborg, város Svédországban, (1920) 
47,074 lak. 

Helsingfors (finnül Helsinki), Finnország fő
városa, (1918) 185.510 lak. 

Helsingör, dán város, (1916) 15,475 lak. 
Heltai Jenő, író, 1914—18-ig a Vígszínház 

dramaturg igazgatója volt, 1918. az Athenneum. 



Helvey — 368 — Hennlg 

igazgatója lett. 1916-ban a Magyar Színpadi 
Szerzők Egyesülete elnökévé választotta. Ebben 
a minőségében a magyar szinpadi irodalomnak 
a külföldön is értékes szolgálatokat tett. Újabban 
megjelent nevezetesebb művei: Utolsó bohém 
(1911); VII. Emánuel és kora (1913); Jaguár 
(1913); Tündérlaki lányok (1913); Lim-lom 
(1915); Végeladás (1916): A hét sovány esztendő 
és más elbeszélések (1918); A 111-es (1918); Kis 
meséskönyv (1920); A vörös pillangó (1921); 
Mese az ördögről (1922); Versek (1923); Papír
kosár (1926). Ezek közül a művek közül többet 
lefordítottak német, francia, olasz, spanyol, ro
mán nyelvre. Ujabb színművei: Tündérlaki 
lányok (Vígszinház, 1914); Naftalin (u. o. 1914); 
Kis cukrászda (u. o. 1922); Arcok és álarcok 
(n. o. 1925). 1927-ben megkapta a francia becsü
letrendet. 

Helvey Laura, színművésznő, 1909. a Nemzeti 
Színház örökös tagja lett. 1914-ben nyugdíjazták, 
de Tóth Imre jubileumára 1926 ápr. 30. ismét 
visszatért a Nemzeti Színház színpadára, ahol 
Zilahy Házasságszédelgő c. egyfelvonásosában 
lépett fel. 

Hemel-Hempstead, város Angolországban, 
Hertfordshireben, (1921) 13,826 lak. 
•Hemmer, Jarl, finn költő, szül.Wasában 1893 

szept. 18., a modern svéd-íinn költészet képvise
lője. Főbb művei: Louis Ferdinánd herceg (ro 
mantikus ciklus, 1919); A sötétség fölött (költe
mény, 1919); A tisztítótűz (dráma, 1925). Onni 
Kokko elbeszéléseért (1920) az állami irodalmi 
díjat kapta. 

*Hempel, Walter, kémikus, szül. Pulsnitzban 
1851 máj. 5., megh. Drezdában 1916 dec. 1. Tanár 
volt a drezdai műegyetemen. Különösen a gázok 
vizsgálatával foglalkozott. A gázanalizisről szóló 
műve több kiadást ért. Újabb munkája: Neue 
Methoden zur Analyse der Gase (1913). 

Hénap Tamás, 1923-ig a piarista rend tarto
mányi főnöke volt, akkor a rendi kormány tanács 
tagja lett. 

Hencfalva (Hencovce), Zemplén vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Hencida, nagyk. Bihar vm., (1920) 2285 lak. 
Henckell, Kari, német iró összes müvei: Ge-

sammelte Werke megjelentek 4 kötetben 1921. 
Henckel von Donnersmarck, 1. Guido, herceg; 

megh. Berlinben 1916 dec. 19. 
2. H., Viktor, gróf, diplomata, megh. Jenában 

1916 aug. 
Henckó (Henckovce), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Henclófaíva (Henzlová), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hencse, kisk. Somogy vm., (1920) 723 lak. 

*Hende Vince, festő, szül. Kecskeméten 1892 
ápr. 17. Előbb az Iparművészeti Iskolának, azután 
Körösfői-Kriesch Aladárnak volt tanítványa. 
1912 óta vesz részt a kiállításokon. 1915-ben 
Pálestrina látomása c. festményével elnyerte az 
Ipolyi-díjat. Az ő rajzai nyomán készültek a 
budapesti Gellért-fürdő üvegfestményei, készí
tett gobelin-kartonokat, színpad-tanulmányokat, 
sgrafflttókat is. Egyike a Cennini Társaság ala
pitóinak. 

Henderson, város Kentucky észak amerikai 
államban, (1920) 12,169 lak. 

•Henderson (ejtsd: hendersz'n), 1. Arthur. angol 
politikus, szül. Glasgowban 1863 szept. 15. Munkai 
szülők gyermeke volt, ő maga korán résztvett m 
szakszervezeti mozgalmakban és 1903. a már tekin 
télyes munkásvezért Darlington polgármesterévé 
választották. 1903—1908-ban a Labour Party tit
kára volt, 1908—1910., majd 1914 óta annak 
elnöke. 1915 május havában Asquith kormányá
ban közoktatásügyi miniszter lett, 1916. munka
ügyi miniszter. Ugyanez év decemberben Lloyct 
George öttagú háborús kabinetjének lett tagja. 
1917 tavaszán, az orosz forradalom kitörése
kor Szent-Pótervárra küldték, hogy befolyását 
vesse latba az orosz szocialistáknál, de fordítva 
történt: H. mint radikális szocialista tért haza és 
előkészítette a stockholmi nemzetközi munkás
kongresszust, amely tervének a francia szocialis
tákat is megnyerte. Amikor Lloyd George meg
akarta gátolni a terv keresztülvitelében, 1917 
aug.-ban lemondott állásáról és elutazott a kon
gresszusra. Ez időtől kezdve H. az internacionális 
szocialista-pacifista politika egyik legerősebb kép
viselője. 1920-ban mint az angol munkásküldött
ség vezetője, Budapesten is járt. 1924-ben belügy
miniszter volt Macdonald kormányában. 

*2. H., Dávid, sir, angol tábornok, szül. 1862 
aug. 11., megh. Genfben 1921 aug. 17. Rósztvett 
a Nilus-expedicióban (1898), majd Ladysmitk vé
delmében ós a transzváli előnyomulásban (1899— 
1900). Később aviatikával foglalkozott és 1913. 
a katonai léghajózás igazgatója lett. A világ
háború kitörésekor Franciaországban vezényelte 
az angol légi hadtestet. 1915-ben lemondott állá
sáról és a légügyi szolgálat fejlesztésén és kibő
vítésén dolgozott. 1919-ben a Vöröskereszt egye
sületek ligájának vezérigazgatója lett. 

Hendon, város Angliában, London közelében, 
(1921) 56,014 lak. 

Henész, kisk. Somogy vm., (1920) 873 lak. 
Hengehnüller László báró, diplomata, megh. 

Abbáziában 1917 ápr. 2. 
Hengelo, németalföldi város, (1919) 25,231 lak. 
Henin-Liétard, város Franciaországban, Paa 

de-Calais départementban, (1921) 14,035 lak. 
Henisfalva (Hamusovec), Zala vármegyében. 

(Tr. SzHSz.) 
Henkeres (Hinchiris), Bihar vm. (Tr. E.) 
Henne am Rhyn, Ottó, német művelődéstörté-

netiró, megh. Weizben (Stájerország) 1914 máj. 1. 
Hennegan, belga tartomány, 1. Hawaiit. (IX. 

és XX. köt.) 
Hennequin, Maurice, francia író, újabban ma

gyar fordításban előadott vígjátékai: Csöbör és 
vödör (f ord. Karinthy Frigyes, Andrássy-úti Szín
ház, 1919); Az első csöngetés (Coolus Rornainnol 
együtt, Vígszínház, 1923). 

*Hennig, Richárd, német nemzetgazdász, szül. 
Berlinben 1874 jan. 12. A világforgalom tudo
mányának müvelője. Müvei: Bahnen des Welt-
verkehrs(1909); Deutschlands Anteil amWeltver-
kehr (1911); Probleme des Weltverkehrs (1913); 
Hauptwege der "Weltverkehrs (1913); Der néne 
Weltverkehr (1921). Szerkeszti a Weltwirtschaft 
című folyóiratot. 
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*Henning, Fritz, német geológus és fizikus, 
szül. Karlsburgban 1877 szept. 11. Az állami 
flzikatechnikai intézet tagja volt, 1921. a berlini 
egyetem tanára. Müvei közül említendő: Die Erz-
lagerstátten in den Vereinigten Staaten von Ame
rika (1911). 

Henningfalva (Henig), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
*Hennings, Paul, német botanikus, szül. Heide-

ben 1851., megh. Berlinben 1908 okt. 14. Mint 
postaalkalmazott műkedvelőként foglalkozott a 
botanikával és a gombászat terén számos leíró 
művével oly nagy szaktekintéllyé fejlődött, hogy 
a dahlemi porosz kir. múzeum osztályőróvé és 
címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. Kiadta a 
Zeitschrif t f ür Kryptogamenkundet. 
*Henningsen, Ágnes, dán írónő, szül. Fynben 

1868 nov. 13. Modern realisztikus színmüveket 
é3 regényeket írt. 

Hennyey Vilmos (hennyei), postaföigazgató, 
1920. helyettes államtitkári címmel a békeszer
ződés leszámoló hivatalának elnökhelyettese lett. 
Mint a magyar reparációs bizottság elnöke, az 
entente-bizottságnál a román károk megállapí
tásában képviselte a kormányt. Ezután a pénzügy
minisztériumban szakosztályfőnök lett és 1923. 
valóságos helyettes államtitkár. 1924-ben nyuga
lomba vonult. A Zuglóban és Budán tisztviselői 
háztelepeket létesített. A Vörös-kereszt alelnöke. 
Müvei: A posta ismertetése (A technika vív
mányai) ; Posta, telegráf, telefon a kereskedelem
ben (Schack Béla, Keresk. könyve); Posta- és 
telegráf-földrajz (Singer H.-val); A posta és 
távíró nemzetközi viszonylatai; Posta, telegráf 
és telefon modern eszközei; La poste, le télégraphe 
et le telephoné de Hongrie (Conf. cours int. com-
merce, Budapest 1913); A magyar posta törté
nete (az Árpádoktól a mai napig). Megindította 
és szerkesztette a Postai Szakkönyvtárt (1913), 
amelyből a háború kitöréséig 17 füzet jelent 
meg. 
•Henri-Jacques (ejtsd: aanri zsák), francia író, szül. 

1886.1903—1904-ig mint pilótainas repülőgépen 
körülutazta a világot. A legkülönbözőbb mester
ségek után az újságírói pályára lépett. Háborús 
verskötetei Nous . . . de la guerre; La sym-
phonie, díjat nyertek. Fantasztikus és romantiku
san dagályos stílusú regényei: La vallée de la 
Lune; Jean Costebelle, matelot; Le voyageur 
de nuit. 

Henrik, 1. H Ferdinánd, osztrák főherceg 
és magyar kir. herceg, 1915. ezredes, 1917. vezér
őrnagy lett. 

2. H. Albert Vilmos, porosz herceg, a világ
háború alatt a keleti tengeri haderők főparancs
noka volt. 1916-ban osztrák-magyar vezértenger-
naggyá nevezték ki. 
•Henriot (ejtsd: anno), Émile, francia író és kri

tikus, szül. 1879. Valentin c. szerelmi regényével 
tűnt fel, de legnagyobb sikerét Aricie Brun ou 
les vertus bourgeoise c. művével aratta, amely 
1924. megnyerte az Akadémia nagydíját. Nép
szerű munkája még: Aventures de Sylvain Du-
tour racontées par lui mérne. Irodalmi tanulmá
nyai: A quoi révent les jeunes gens; Livres 
et portraits; Stendhaliana; Les livres de second 
rayon. 

•Henry, O., amerikai novellaíró, igazi nevem 
William Sydney Porter, szül. Greensboroban 
1862 szept. 11., megh. New Yorkban 1910 jún. 5. 
Különböző állásokban működött Texasban, de 
1896. megvádolták, hogy mint bankpénztáros 
nagyobb összeget sikkasztott. H. Hondurasba me
nekült, majd több délamerikai államban bujkált, 
de 1897. visszatért Texasba, ahol elfogták és 
négy évi börtönre ítélték. Műveinek nagy részét 
fogsága alatt írta. 1902-ben kiszabadult és New 
Yorkba költözött, ahol rövid idő alatt példátlan 
népszerűségre tett szert. Művei: Cabbages and 
kings; The four millión; The trimmed lamp;, 
Heart of the West stb. 
*Hensel, Paul, német filozófus, szül. Gross-

Barthenban (Königsberg mellett) 1860 máj. 17. 
Egyetemi tanár volt Heidelbergben, majd Erlan-
genban. Kant új követői közé tartozik. Főbb mű
vei : Etisches Wissen und etisches Handeln (1889); 
Carlyles sozialpolitische Schriften (1894—1898, 
3 köt.); Carlyle (1900); Hauptprobleme der Ethik 
(1903); Kleine Schriften und Vortráge (1920). 

Hensen, Viktor, német flziológus, megh. Kiéi
ben 1924 ápr. 2. 

•Henson, Herbert Hensley, angol teológus, 
szül. Londonban 1863 nov. 8. Egy ideig az újkori 
történelem tanára volt a durhami egyetemen. 
Főleg liberális eszméi miatt, amelyeket az egyház 
tanításaiban is vallott, vált híressé. Művei: War-
time sermons (1915); Christian liberty (1918); 
English religion in the 17. century (1903); Morál 
and discipline in the christian Church (1915). 

*Hentsch, Richárd, szász vezérkari tiszt, szül. 
Kölnben 1869., megh. Bukarestban, mint a ro
mániai német hadvezetőség vezérkarának főnöke, 
1918 febr. 13. A világháború elején a legfőbb 
hadvezetőségnél volt beosztva s Moltke megbí
zásából az 1914-iki marnei csatában ő paran
csolta meg az 1. és 2. hadsereg visszavonulását. 
Az emiatt ellene megindított haditörvényszéki 
eljárást megszüntették. 1915-ben ő készítette elö 
a Mackensen-hadseregnek dunai átkelését a 
Szerbia elleni offenzívában. 1916-ban főszállás-
mester lett. 

• H e p p , latin növénynevek mellett Hepp-
Philipp német orvos és botanikus (1799—1867) 
neve. Művei: Lichenenflora von Würzburg (Mainz 
1824); Mikroskopische Abbildungen und Beschrei-
bung der Sporen der Flechten Europas (Zürich, 
4 köt , 1833—1867). 

•Heraklion (Kandia), görög nomosz, ter. 2574 
km2, (1920) 117,400 lak. Fővárosa H, (1920) 24.740 
lakossal. 

Hérault, francia département, 6224 km*, (1921). 
488,215 lak. 

•Herbede, porosz község Vesztfáliában, a Ruhr 
mellett, (1919) 12,130 lak. 
•Herbert, 1. M., írói neve Keiter Kellner The-

rese írónőnek, szül. Welsungenben 1858 jún. 20.,. 
megh. Regensburgban 1925 ápr. 5. Irt költemé
nyeket, elbeszéléseket, regényeket. Főbb művei: 
Dr. Sörensen (reg., 1906); Vittoria Colonna (reg., 
1907); Lebenslieder (költ., 1908); Heimfahrten, 
Liebe und Tod (költ., 1910); Die Schicksalsstadt 
(reg., 1911); Tröstungen (költ., 1912); Stirb und 
Wordé (reg., 1914); Anna Jakobe Puechlin (reg.» 
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1920); Die Bartenwetzer(reg., 1922); Gott alléin 
genügt (költ., 1923); Das fremde Lében (1924). 

2. H„ Viktor, ír származású amerikai zene
szerző, megh. New Yorkban 1924 májusban. 

•Herbertson, Andrew John, angol geográfus, 
szül. Galashielsben 1865 okt. 11., megh. Chinnor-
ban (Oxford mellett) 1915 jól. 31. Edinburghban 
tanult, majd Manchesterben, Edinburghban és 
Oxfordban tanított. 1910-ben a British Asso-
ciation földrajzi osztályának elnöke lett. Ő irta 
a meteorológiai kötetet Bartholomew Physical 
Atlasába (Buchanannal) és a Survey of the Bri
tish Empire művet (Howart-tal). Más nagy műve: 
Climatic regions of the Globe. 

*Herbertz, Richárd, német filozófus, szül Köln
ben 1878 aug. 15. Bernben 1912. egyetemi tanár 
lett. Müvei: Die Lehre vom Unbewussten im 
System des Leibniz (1905); Bewusstsein u. Unbe-
wusstes (1908); Studien zum Methodenproblem 
und seiner Gesohichte (1910); Die Philosophie 
des Raumes (1912); Philosophie undEinzelwissen-
schaften (1913); Prolegomena zu einer realisti-
schen Logik (1916); Das philosophische Urerleb-
nis (1921). 

*Herbette, Maurice Lucien Georges, H. Jules 
francia diplomata fia, szül. Parisban 1871 nov. 
11. Berlinben szolgált a francia követségen, majd 
Parisban a belügyminisztériumban, 1922. brüsz-
szeli követ lett. Müvei: Une ambassade turque 
sous le Directoire (1902); Une ambassade persane 
sous Lonis XIV (1907); L'avenir de la Francé 
(1918). 

*Herbig, Gustav, német nyelvtanár, szül. Kai-
serslauternban 1868 jún. 3., megh. Münchenben, 
mint egyetemi tanár 1925 okt. 1. Főbb müvei: 
Die etruriscke Leinwandrolle des Agramer Na-
tionalmuseums (1911); Kleinasiatisch-etrurische 
Namengleiehungen (1914); Religion und Kultus 
der Etrusker (1922). 

*Herbst, Thomas, német festő, szül. Hamburg
ban 1848 júl. 27., megh. u. o. 1915 jan. 19. Eleinte 
Munkácsy, majd Corot és Troyon hatottak rá, 
később természetmegfigyelése önállóbb, színezése 
egyszerűbb lett; csak utolsó éveiben kezdték 
jobban méltatni. Képeinek nagyobb gyűjteménye 
a hamburgi műcsarnokban van. 

Hercógány (Hártágani), Hunyad vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Hercegfalva, nagyk. Fejér vármegyében, (1920) 
9191 lak. 

Hercegkút, kisk. Zemplén vm., (1920) 999 lak. 
Hercegmárok (Topolje), Baranya vm. (Tr. 

(SzHSz.) 
Hercegovina, délszláv terület, most a Szerb-

Horvát-Szlovén királysághoz tartozik. 
Hercegszabar, kisk. Baranya vm., (1920) 1088 

lakossal. 
Hercegszántó, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 

3190 lak. 
Hercegszentmárton, kisk. Baranya vm., (1920) 

328 lak. 
Hercegszöllős (Knezevl Vinogradi), Baranya 

vm. (Tr. SzHSz.) 
Herozeg Ferenc (1. IX. köt.), 1911. gróf Tisza 

Istvánnal együtt megalapította és 1918-ig szer
kesztette a Magyar Figyelő c. kéthetenként meg-

j elenő politikai szemlét. A M. Tud. Akad. 1910. ren
des, 1914. tiszteleti tagja vá,1919.pedig 3 évre má
sodelnökévé választotta. Azl916-iki királykoroná
zás alkalmával a Művészetért és Tudományért dísz-
jelvénnyel tüntették ki. A Petőfi-Társaság 1920. 
tiszteletbeli elnökévé választotta, a Magyar Tud 
Akadémia 1925. a Nobel-díjra ajánlotta, előszűr 
élvén ezúttal az ajánlás jogával. írói működésé
nek negyvenéves fordulóján (1926) az egész or
szág ünnepelte. A kormányzó a II. oszt. érdem
renddel tüntette ki, a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem bölcsészettudományi kara pe
dig tiszteletbeli doktorrá avatta. A Nemzeti 
Színház külön ciklust rendezett a jubileum alkal
mából, melynek során díszes előadásokban H. 14 
müvét adták elő (1926 jan.—febr.). Ugyancsak a 
jubileum alkalmából jelent meg összes műveinek 
ünnepi kiadása; 50 niű, harminc kötetben, H. 
Munkáinak Gyűjteményes Díszkiadása eímeu. 
1926-ban a Képzőművészeti Társulat elnökké 
választotta. H. a világháború hatása alatt foko
zott mórtékben fordult történeti tárgyakhoz. Első 
ilyen munkája A hét sváb c. regénye ; háttere a 
szabadságharc s a bánáti svábok nemes, haza
fias cselekedeteiből a 48-as idők romantikája 
hangzik ki. (Ebből a regényből írta a forradalom 
bukása után rendkívül hatást keltett drámáját, 
A fekete lovast). A fogyó hold a török hódoltság 
korába vezet; Az élet kapuja pedig az emberi
ség történetének egyik legérdekesebb korába: 
a renaissanceba. Az 1512-iki pápaválasztás meg
csillantja Bakócz Tamás előtt a tiara fényét, a 
magyarság előtt pedig a reményt, hogy a magyar 
pápa erejével megszabadul a töröktől s átjut «az 
élet kapuján», Bakócz azonban s vele a magyar
ság a választáson elbukik. Az élet kapuja nem
csak H. írói pályájának tetőpontja, hanem jelen
tős állomás a magyar történeti regény fejlődésé
ben is. Hatásának főeleme a megkapó és nagy
szerű alapeszme, amely az egészet élteti és az 
igazi költészet, amely az egészet átlengi. Ujabb 
történeti drámái közül legnagyobbszerü A híd. 
Négy felvonásban a legnagyobb magyar tragé
diája. Benne H. nemcsak teljessé tudta tenni 
Széchenyi tragikumát, hanem igazi nemzeti tra
gédiát adott: szimbolikus jelentésével mélyen 
bevilágít a magyarság múltjába ós jövendőjébe. 
E történeti regényeken és drámákon kívül irt 
H. rengeteg novellát, kisebb-nagyobb elbeszélést 
ós több társadalmi regényt é3 drámát is. Közülük 
legművészibb és legmélyebb hatású Az arany 
hegedű, a háború által teremtett új társadalmi 
rendbe helyezve egy kitűnő orvosprofesszor és 
egy fiatal asszony érdekes lélekrajzát adja. Tár
sadalmi drámái közül A kék róka a legnagyobb 
hatású. Állandó műsordarabja nemcsak a magyar, 
hanem a külföldi, sőt tengerentúli színpadoknak 
is. H. Jókai és Mikszáth után nemcsak a leg
népszerűbb magyar regényíró, hanem a nagykö
zönség ós a tudományos kritika egybehangzó 
Ítélete alapján a legnagyobb élő magyar író. 
Költészete nagyméretű, nagyvonalú és nagy 
terjedelmű. írt történeti regényt és történeti 
drámát, társadalmi regényt ós társadalmi szín
müvet, novellát, elbeszélést. Történeti regényei
ben és drámáiban kitűnően eleveníti meg a múlt 
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idők embereit és nagy költői erővel kelti életre 
azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek e 
letűnt korszakokat éltették. Történeti drámái 
értékes alkotások, mind a költői eszme, mind a 
színi hatás szempontjából, e műfaj legjelesebb 
termékei az utolsó harminc évben. Társadalmi 
regényeiben a millennium korának és a XX. sz. 
új embereinek élete és lelki világa foglalkoztatja. 
Némelyik társadalmi regénye nem más, mint 
egy-egy érdekes lélek analizisa Bourget szelle
mében. Kitűnő megfigyelő és alakjait is nagy
szerűen tudja jellemezni. Regényei mentek a 
romantikus páthosztól és túlzástól. Leírásainak 
melegségével és színességével, továbbá életfilo
zófiájával, amelynek alapgondolata: «a vonuló 
felhők mögött mindig süt a nap», meg tudja fogni 
olvasói lelkét. Társadalmi színműveiben mind
ezekhez még a szellemes társalgás és a kitűnően 
fejlesztett dikció járul, mellyel szinte párja nél
kül áll újabb drámairodalmunkban. De H. nem
csak író, hanem politikus is, a szó legnemesebb 
értelmében. Nem a fórum küzdőterén akar érvé
nyesülni, hanem erős s a vörös forradalmak 
hatása alatt még inkább megizmosodott hazafias 
érzésével ós keresztény erkölcsével bátran és 
következetesen küzd a nemzet javáért, a bom
lasztó, hazafiatlan törekvések ellen. Mindent 
összevéve, H. egyike a magyarság legegyeteme-
sebb szellemű és hatású íróinak, a XX. sz.-i ma
gyar férfi egyik legértékesebb reprezentánsa. 
1927. a kormányzó kinevezte a felsőház tagjának. 
Művei (a IX. köt.-ben említetteken kívül): 1. 
Regények: Egy leány története (1899); Szerel
mesek (1909); Álomország (1912); Az arany he
gedű (1916); A hét sváb (1916); Magdaléna két 
élete (1916); A fogyó hold (1922); Á Lánszky 
motor (1926). 2. Elbeszélések: Az első fecske és 
egyéb elbeszélések (1896); Gyurka és Sándor 
(1899); Andor és András (19Ó3); Az új nevelő 
(1903); Elbeszélések (1904); Böske, Erzsi, Er
zsébet (1905); Tűz a pusztában (1917); Az élet 
kapuja (1919). 3. Drámák: Nászúton (énekes 
bohózat, 1896); Az első vihar (szinmű, 1899); 
Kéz kezet mos (vígjáték, 1903); A bujdosók 
(szinmű, 1906); Az ezredes (szinmű, 1914); Árva 
László király (szinmű, 1917); A kék róka 
(színmű, 1917); Tilla (szinmű, 1918); A fekete 
lovas (szinmű, 1919) Az aranyborjú (szinmű, 
1922); A költő és a halál (drámai prológus, 1922); 
Sirokkó (szinmű, 1923); Kilenc egyfelvonásos 
(1924); A híd (dráma, 1925); Majomszinház 
(vígjáték, 1926). 4.,Vegyes: Két arckép (1920). 
V. ö. Oláh Gábor, írói arcképek (1909); Mada
rász Flóris, H. F. drámái (Egri gimn. Értesítő, 
1912-13); Kéky Lajos, H. P. (Budap. Szemle, 1914); 
Császár Elemér, A magyar regény története 
(1922); u. a., H.-ről (üj Nemzedék, 1923, Képes 
Krónika, 1925); Alszeghy Zsolt, H. P. (Élet, 1925); 
Rubinyi Mózes, H, P. (1926). Müveinek teljes 
bibliográfiáját és a H.-re vonatkozó irodalmat 
pontosan összeállítja Horváth János, H. F. (Iro-
dalomtört. Füzetek 1., Lkiad. 1925, II. kiad. 1926.) 
* Herczegh, 1. Géza, hirlaplró.szül. Nagykani

zsán 1888 márc. 1. Jogi tanulmányokat folytatott 
Budapesten és párhuzamosan 1906 óta u jságírós-
iodott. 1911. Tripoliszban, 1912-ben a Balkánon 

ós Törökországban, a világháború alatt minden 
fronton haditudósító volt. 1918—20-ig miniszteri 
tanácsosi rangban a miniszterelnökség sajtó
osztályánműködött, e minőségében résztvett a 
sanremoi. és genovai konferenciákon. 1921. 
Bécsbe költözött, 1924-ig a Neue Preie Presse 
szerkesztője volt, ekkor a Wiener Allgemeine 
Zeitung igazgató-főszerkesztője lett. Művei: 
Sarajevótól Lodzig (1915); Von Sarajevo bis 
Lodz (1915); Avanti! (1916); Végig Szerbián 
(1916); U. Ahaditengerészet a világháborúban 
(1917). Felesége, Konstantin Leopoldine, neves 
bécsi színésznő. 

2. H. Géza, bankhivatalnok, 1919 jún. a ta
nácsköztársaság és a zsidók ellen lázító röp
iratot osztogatott a Bazilikában. Jún. 23. a for
radalmi törvényszék golyó általi halálra ítélte. 
Az Ítéletet jún. 24. végre is hajtották. 

3. H. Mihály (szekcsöi), magán- és per jogász, 
nyilvános rendes egyetemi tanár, megh. Buda
pesten 1926 márc. 25. 

Herczel Manó (pusztapéteri) báró, sebész, 
megh. Budapesten 1918 nov. 28. 

Heréd, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes, 
vm., (1920) 2055 lak. 

Heredia, costaricai tartomány, ter. 660 kma, 
(1923) 49,892 lak, Fővárosa H, (1922) 8776 lak. 

Hereíord, Herefordshire angol grófság fő
városa, (1921) 23,322 lak. 

Héreg, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1337 lak. 

Herencsény, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1151 lak. 

Herencsvölgy (Hrihová), Zólyom vm., (1919) 
6265 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Herend, kisk. Veszprém vm., (1920) 1132 lak. 
Herény, kisk. Vas vm., (1920) 870 lak. . 
Herepe (Hárapea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Herés (Herendesti), Krassó-Szörény vár

megye. (Tr. R.) 
Heresznye, kisk. Somogy vm., (1920) 810 lak. 
Heríord, porosz város, (1920) 36,106 lak. 
Hergesell, Hugó, német meteorológus, 1914. 

Berlinbe ment át, egyszersmind a lindenbergi 
aeronautikai megfigyelőintézet igazgatója. 

•Hergesheimer, Joseph, amerikai író, szül. 
Philadelphiában 1880 febr. 15. A quákerek isko
lájában tanult. Regényeit a leírás színessége és 
lélektani ismeret jellemzik. Müvei: The lay 
Anthony (1914); Mountain blood (1915); The three 
blaek pennys (1917); Gold a. irón (1918); Java 
head (1919); The happyend (1919); Linda Condon 
(1919); San Cristobal de la Habana (1920); 
Cytherea (1922); The bright showl (1922); The 
presbyterian child (1923); Balisand (1924);From 
an old house (1925); Tampico (1926). 

*Hergt, Oskar, német államférfiú, szül. Nauni-
burgban 1869 okt. 22. Több helyen volt tarto
mányi főnök, 1917—18-ig porosz pénzügyminisz
ter, 1920. birodalmi gyűlési képviselő s a német 
nemzeti néppárt elnöke lett. 

Herhely (Harhaj), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Herincse (Horinievo), Máramaros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hering, Eivald, német fiziólógus, megh. Lipcsé

ben 1918 jan. 26. 
24* 
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Herisau, svájci mezőváros Appenzell-Ausser-

rhoden kantonban, (1920) 15,016 lak. 
Herjeádalen, svéd tartomány, 13,651 km3, 

11,000 lak. 
*Herke, Calc7ii,gör.Charlci, olasz sziget török 

neve, ter. 27 km2, (1922) 1300 lak. Fővárosa Em-
porio, (1922) 1000 lak. 

Herkner, Heinrich, német nemzetgazda, újabb 
munkája: Deutschland und Deutsch-Österreich 
(1919). 

Herkomer, Hubert, festő, megh. Budleigh-
Saltertonban (Angolország) 1914 márc. 81. 

Herkulesfürdö (Baile Herculane), Krassó-
Szörény vm. (Tr. R.) 

*Hermada, magaslat a Karsztban, Duinótól 
K-re, az Adriai-tenger partján. A világháborúban 
az isonzói csatákban sok véres harc színhelye volt, 
1917 aug. 9. az olaszok elfoglalták, de október-
ban a szövetséges csapatok győzelme után ki kel
lett üríteniök. Most Olaszországhoz tartozik. 

Hermán, 1. Lipót, festő, 1919. Pásztorjáték 
című festményére megkapta az Erzsébetvárosi 
Kaszinó díját. 1921-ben rajzait album alakjában 
adta ki, 1922. és 1924. nagy sikert ért gyűjtemé
nyes kiállításban mutatta be műveit. 

2. H. Ottó, természettudós és politikus, megh. 
Budapesten 1914 dec. 27. Neje, Borosnyai Ka
milla, írónő, megh. Budapesten 1916 aug. 9. V. ö. 
Lambrecht Kálmán, H. O., egy magyar polihisz
tor (1920). 

Hermáud (Harmanec), Zólyom várm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Hermann, 1. Emil Alfréd, német költő, szül. 

Karlsruheban 1871 márc. 17. Ismeretesek művé
szi mesejátékai, amelyekhez a zenét is ő írta: 
Der gestiefelte Kater (1911); Das Rotkáppchen 
(1911); Schneewittchen (1922). 

2. H., Lvdimar, német flziológus, megh. Kö-
nigsbergben 1914 jún. 5. 

3. H., Róbert, német zeneszerző, megh. Am-
bachban 1912 okt. 22. 

Hermánszeg, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 420 lak. 

Hermant, Ábel, francia író, a Temps szerkesz
tője. Brmeline, le Disciple aimé c. regénye erős 
Stendhal-hatást mutat. Több regényciklust í r t : 
Scénes de la vie des Cours et des Ambassades 
(három jelenetezett reg.); Mémoires pour servir 
á l'histoire de la Société (1926-ig 17 köt.); Scénes 
de la vie cosmopolite (1926-ig 5 köt.); Cycle de 
lord Chelsea (4 köt.); D'une guerre á l'autre guerre 
(L'aubeardente; Lajournéebreve; Le crépuscule 
tragique). Színművei jelentéktelenebbek. Van egy 
verskötete és egy elmés, párbeszédes nyelvtana: 
Xavier ou entretiens sur la grammaire francaise. 
Magyarul megjelent: A híres színésznő (ford. G. 
Kertész Ella, 1918). V. ö. L. Roger Peltier, A. 
H., son oeuvre (Paris 1924). 

Hermány (Gasolt), Szeben vm. (Tr. R.) 
*Kermes,Í.Andreas,Viémet politikus, szül.Köln-

ben 1878 júl 16. Tisztviselője volt a német mező
gazdasági társulatnak, amely a római nemzetközi 
mezőgazdasági intézet tagjának nevezte ki. A 
világháborúban a nagyvezérkarban működött. 
1920—1922-ben mint birodalmi földmívelésügyi 
ós élelmezési miniszter megszüntette a kén yszer-

ellátási intézményeket, de a szociáldemokraták 
hevesen támadták. 1921—1923-ig birodalmi pénz
ügyminiszter volt s a francia pénzügyi körökkel 
eredményes tárgyalásokat fejezett be. 

*2. H, Wilhelm, német nemzetgazdász és po
litikus, szül. Kölnben 1878 júl. 16. 1905—11-ig 
a Deutsche Landwirtschafts-Gesellschafthivatal
noka, 1911—14. a római nemzetközi gazdasági 
intézet osztályigazgatója volt és kiadta a Bulletin 
des Renseignements agricoles című folyóiratot. 
1918-ban a mezőgazdasági minisztériumba került, 
1920. birodalmi gazdaságügyi, 1922. birodalmi 
pénzügyminiszter lett. Az ő minisztersége alatt 
következett be a márka árfolyamának hatalmas 
zuhanása, amelynek H. rendíthetetlen inflációs 
politikája volt az oka. 

Hermosillo, Sonora mexicói állam fővárosa, 
(1921) 14,707 lak. 

Hermupolisz, kikötőváros Görögországban, 
(1920) 18,344 lak. 

Hernádbűd, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 355 
lakossal. 

Hernádcsány (Cana), Abaúj-Torna vm., (1919) 
1488 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Hernádfa, kisk. Baranya vm., (1920) 145 lak. 
Hernádfalu (Kubacliy), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hernádiö (Víkartovce), Szepes vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hernádgecse (Geca), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hernádgönyü (Ginov), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hernádkak, kisk. Zemplén vm., (1920) 868 lak. 
Hernádkércs, kisk. Abaúj-Torna vm., (1930) 

594 lak. 
Hernádmáté (Matejovcepri Hornodé), Szepes. 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hernádnémeti, nagyk. Zemplén vm., (1920)-

2597 lak. 
Hernádpetri, kisk. Abaúj-Torna vm., (i920>. 

436 lak. 
Hernádszentandrás, kisk. Abaúj-Torna vin.,. 

(1920) 545 lak. 
Hernádszentistván (Kostelany nad Horna

dom), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hernádszokoly (SokoV), Sáros vm.(Tr. Cs.-Szl.> 
Hernádszurdok, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920)' 

389 lak. 
Hernádtapolca (Teplicka nad Hornadom), 

Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hernádtihany (Tahanovce), Abaúj-Torna vm.. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Hernádvécse, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

1163 lak. 
Hernádzsadány (Zdaná), Abaúj-Torna vm.. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Herne, város Poroszországban, (192a) 66,150 

lakossal. 
Hernécs (Hárnicesti), Máramaros vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Hernyók, kisk. Zala vm., (1920) 367 lak. 

•Héroux (ejtsd: érú), Bruno, francia származású 
német festő és grafikus, szül. Lipcsében 1868: 

dee. 20. A lipcsei grafikai akadémia tanára. Iro
dalmi müve: Malerische Eindrücke einer Reise-
durch Russland (1912). 
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Herpin, Luce, Perey Lacién álnéven ismert 
francia írónő, megh. Parisban 1914 ápr. 13. 

Herrer Cézár, festő, megh. Budapesten 1919. 
júl. havában. 

•Herrera, panamai departamento, Los Santos 
departamentóval együtt, amellyel azelőtt Azuero 
departamentót képezte, ter. 4219 km2, lakossága 
Ü920) 28,894, fővárosa Chitré (azelőtt Pesé), (1920) 
2973 lak. 
*Herxick, Róbert, amerikai író.szül. Cambridge-

ben (Massachusetts) 1868 ápr. 26. 1905-ben a chi
cagói egyetemen az angol nyelv és irod. tanára 
lett. Realisztikus regényei és elbeszélései a mo
dern élet bonyolult problémáit tárgyalják. Fő 
müvei: The man who wins (1895); Literary lőve 
letters(1897); Loves dilemmas (1898); The gospel 
of freedom (1898); The web of life (1900); The 
reál world (1901): Their child (1903); The com-
mon lot (1904); The memoirs of an american 
•Citizen (1905); The master of the tun (1908); 
Together (1908); A life for a life (1910); The 
healer (1911); One woman's life (1913); His 
great adventure (1913); Clark's field (1914); 
The world decision (1916); The eonscript mother 
(1916); Homely Lilla (1923); Waste (1924); 
Chimes (1926). 
*Herriot (ejtsd: errió), Edouard, francia állam

férfiú és író, szül. Troyesban 1872 júl. 5. Lyon
ban középiskolai, majd egyetemi tanár volt, ké
sőbb u. o. polgármester, 1912—19. szenátor, 
1916—17. közmunkaügyi miniszter, majd a kép
viselőház elnöke és a radikális szocialista párt
nak elnöke. 1924 jún. miniszterelnök és külügy
miniszter lett, de a pénzügyi válság miatt nem 
tarthatta fenn sokáig kormányát. Rövid mi
niszterelnöksége alatt is a béke érdekében ered
ményes munkásságot fejtett ki, a londoni konfe
rencia, a genfi jegyzőkönyv és a Dawes-terv elő
segítése által. 1926-ban a Poincaré-kormányban 
közoktatásügyi miniszter lett, miután az előbbi 
Briand-kormányt megbuktatta amiatt, hogy Cail-
lauxnak pénzügyi téren diktátori hatalmat akart 
dni. Irodalmi művei: Philon le juif (1898, az 
Vcad. Francaise által pályadíjjal koszorúzott 
rranka); Mme. Récamier et ses amis (1904); 
récis de l'histoire des lettres francais (1905); 

igir (1915—16); Créer (1919); La Russie nou-
velle (1922); Impression d'Amórique (1924); Dans 
' \ fórét Normande (1926). 

Herrmann,l. Antal, etnográfus, a szegedi egye-
em ny. rendkívüli tanára, megh. Szegeden 
1926 ápr. 15. 

2. H. Miksa (1. X. köt.), kereskedelemügyi 
oiniszter. Tagja volt mindkét nemzetgyűlésnek 

(1920—1926), hová a sajószentpéteri kerület 
iildte be először a keresztény egyesülés, majd 

utóbb az egységes párt programmjával. Több 
fontos közgazdasági vonatkozású törvényjavas-
"atnak, ezek között a mérnöki rendtartásnak, to
vábbá a kereskedelmi tárca költségvetésének is 
előadója volt. De nemcsak politikai és közgazda-
ági, hanem tudományos és kulturális téren, vala-
nint a magyar mérnöktársadalomnak hazánk 
közgazdasági életében való érvényesülése érde
kében is nagyszabású tevékenységet fejtett ki. 
"gy a kir. József-műegyetem gépészmérnöki szak

osztályának az 1918—1920-iki tanévekben dékánja 
volt. 1923-ban a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
elnöke, 1924. pedig Zielinski Szilárd halála után 
a Budapesti Mérnöki Kamara elnöke volt 1926 
okt. 12-ig, kereskedelemügyi miniszterré történt 
kinevezéséig. Tagja volt az Országos Közleke
dési Bizottságnak és arKözópltési Tanácsnak is. 
A Magyar Mérnök és Építész Egylet 1923. tisz
teletbeli tagjává választotta. Az 1926 dec. ország
gyűlésiválasztásokonkét mandátumot (Sopron és 
Sajószentpéter) kapott. Önállóan megjelent mun
kái: Szénellátásunk problémái (1923); Gép
elemek. Bevezetés a gépek szerkezettanába (a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet aranyérmével 
kitüntetett mű 1924). 

•Herrmann, 1. Gustav, német író és előadómű
vész, szül. Lipcsében 1871 ápr. 3. írt költemé
nyeket, drámákat, elbeszéléseket. Újabb müve 
Lebensfahrt (költ., 1918). 
*2. H-, Ignatz, cseh író, szül. Chotéborban 1854 

aug. 12. Regényeiben és elbeszéléseiben a prágai 
élet erőstehetségű realistájának mutatkozik. Leg
jelesebb művei: U snédeného krámu (Az élelmi
szerüzletben, 1890); Povldky ti'í neboátíku (Három 
megboldogult elbeszélése); Jiía zbojnik (Jira, a 
gonosztévő); Salakusky (1925). 

*3. H., Kürt, német festő, szül. Merseburg-
ban 1854 febr. 1. Parisban a neoimpresszionis-
ták hatása alá került s ezt az irányt képviseli 
Németországban. Képei vannak a berlini, düssel
dorfi, hallei, magdeburgi stb. képtárakban. 

*4. H., Max, irodalomtörténetíró, szül. Berlin
ben 1865 máj. 4. Különösen a szinészettörténetet 
művelte. 1898. Berlinben szinészettörténeti isko
lát alapított, amely 1920. Theaterwissenschaft-
liche Schule nevet vett fel. 

5. H., Wühelm, német prot. teológus, megh. 
Marburgban 1922 jan. 3. 

Herstal (Héristal), város Belgiumban, (1925) 
23,328 lak. 

Herszény (Her&eni), Pogaras vármegyében 
(Tr. R.) 

Hertelendy Ferenc, politikus, a főrendiház 
tagja, megh. 1919 szept. havában. 

Hertelendyfalva (Vojlovica), Torontál vm, 
(Tr. SzHSz.) 

Herten, vesztfáliai község, (1925) 34,037 lak. 
Herter, Ernst, német szobrász, megh. Char-

lottenburgban 1917 dec. 21. 
Hertford, város Angolországban, Hertford-

shireben, (1921) 10,712 lak. 
Hertfordshire, középangolországi county, ter. 

1637 km2, (192D 333.236 lak. 
Hertling, Georg,gróf, német filozófus és állam

férfiú, megh. Ruhpoldingban 1919 jan. 4.1914-ben 
III. Lajos bajor király grófi rangra emelte. 1917 
nov. 1-től 1918 szept. 30-ig birodalmi kancellár 
volt. Emlékiratait Erinnerungen c. fia: H. Kari 
adta ki (1919—20, 2 köt.). 

Hertnek (Heretnik), Sáros vármegyében (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hertogenbosch (Herzogeribusch), németalföldi 
város, (1919) 37,667 lak. 

Hertwig, Oskar. német anatómus,megh Berlin
ben 1922 okt. 25. Újabb művei: Das Werden der 
Organismen. Zur Widerlegung von Darwins Zu-
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allstheorie (1916); Zur Abwekr des ethischen, 
des sozialen, des polit. Darwinismus (1918). 

*Hertz, Joseph, Nagybritannia [zsidó községei
nek főrabbija, szíil. Rebrényen (Ung vm.) 1872 
szept. 25. Öt éves volt, amikor atyja New Yorkba 
ment, abol H. a rabbiszemináriumban és a Colum
bia-egyetemen elvégezte tanulmányait és bölcsé
szetdoktor lett. 1898—1911-ig Johannisburgban 
(Transvaal) volt főrabbi és egyetemi tanára a 
filozófiának. 1911 -ben Nagybritannia főrabbijának 
választották Londonban. Pő munkája: A book of 
jewish thougbts (17. kiad., 1926). 

Hertzka Tivadar, nemzetgazdasági író, megh. 
Wiesbadenban 1924 okt. 22. 

*Hertzog, James Barry Munnik, délafrikai 
búr politikus, szül. Wellingtonban (Pokföld) 1866. 
A délafrikai háborúban, 1899—1902. a búrok 
tábornoka volt. A háború után a nemzeti párt 
vezetője lett (1907. mint közoktatásügyi minisz
ter), amelynek célja az Angliától való teljes 
elszakadás és amely a Botha és Smuts táborno
kok által képviselt kiengesztelődési politika ellen 
a legélesebb harcot viseli. A világháború alatt 
minden erejével azon volt, hogy megakadályozza 
Nómet-Délnyugat-Afrika megtámadását, noha az 
1914—15-iki fölkelésben nem volt szerepe. 1921., 
bár Smuts tábornok hívei igen erős agitációt 
fejtettek M ellene, ismét képviselővé választották. 
1924 óta koalíciós miniszterelnök; ő képviselte 
Dél-Afrikát az 1926.-Í birodalmi konferencián. 

*Hertzsprung, Ejnar, dán csillagász, szül. 
Frederiksbergben 1873 okt. 8. Göttingenben 1909. 
egyetemi tanár lett, majd obszervátor a potsdami 
csillagászati intézetben, 1919. Leidenbe ment 
a csillagászati intézetbe, ugyanott 1920. egyetemi 
tanár lett. Számos értekezést irt a nagy és a 
kettős csillagokról stb. 

Hervartó (Hervartov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Hervé, Gustave, francia politikus, szül. Brest-

ben 1871 jan. 2. Történelemtanár volt, de anti
militarista írásai miatt elvesztette állását, azután 
ügyvéd lett, de 1906. ugyancsak hadseregellenes 
propaganda miatt törölték az ügyvédek jegyzé
kéből. Erre Parisban a La guerre sociale című 
lapot indította meg, amelynek 1916. La Victoire 
címet adott. A világháború előtt a szocialistákat 
felszólította, hogy tagadják meg a háborúsko
dást, de a háború kitörése után azonnal túlzó na
cionalista elveket hirdetett. Azóta a Victoiret 
szerkeszti ugyanilyen szellemben. Művei: His-
toire de Francé et de l'Burope (1905); Mes cri-
mes (1912); La grandé guerre (1920, 10 köt.) 

Hervieu, Paul, francia iró, megh. Parisban 
1915 okt. 25. Színmüvei egybegyűjtve megjelen
tek: Théatre complet (1921—22). 

*Herwegen, Ildefons, német egyházi író, szül. 
Junkersdorfban (Köln mellett) 1874 nov. 27. 
Mint bencés áldozópap 1913. maria-laachi apát 
lett. Kiadja az Bcelesia orans gyűjteményt 
1918-tól. Önálló művei: Das Paktum des heil. 
Fruktuosus von Braga (1907); Germanistische 
Reehtssymbolik in der röm. Liturgie (1913); Der 
heilige Benedikt (1916). 

*Herwig, 1. Franz, német iró, szül. Magdeburg-
ban 1880 márc. 20. Katolikus és nemzeti világ -
nózlet alapján álló iró. Főbb müvei: Herzog 

Heinrich (szinmű, 1904); Herrn Karls Schwert 
(1912); Jan van Werth (reg., 1913); Dunkel über 
Preussen (reg., 1920); Das markische Herz (reg., 
1923); Deutsche Heldenlegende (1923—25). Irt 
azonkívülkaráesonyióshusvéti pásztorjátékokat. 

2. H., Wálter, volt porosz képviselő, megh. 
Berlinben 1912. dec. 17. 

Herzafalva (Hdrzesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Herzfeld Viktor, zenetudós és zeneszerző, 

megh. Budapesten 1919 febr. 20. Két zenekari 
nyitányt írt, egy fúvószerenádot és egy szvitet 
vonószenekarra; a Zeneakadémia megnyitására 
ünnepi nyitányt. 

Herzl Tivadar, a cionizmus megalapítója, 
müveinek újabb magyar fordításai: Ősi föld — 
új hon (ford. Kohn Ottó, 1916); A zsidó állam 
(ford. Schönfeld József, 1919). 

Herzog 1. Ferenc, orvos, 1914. a pozsonyi, 
1922. a budapesti egyetem rendes tanára és a 
IV. sz. belklinika igazgatója lett. 

*2. H. József, orsz. főlevéltárnok, történetíró, 
szül. Budapesten 1880 okt. 26. Jogi tanulmányo
kat végzett a budapesti egyetemen. 1906-ban az 
orsz. levéltár szolgálatába lépett, ahol 1922, fő
levéltárnok lett. Művei: Újabb adatok Bethlen 
Gábor és Károlyi Zsuzsanna síremlékéről (Szá
zadok, 1921—22),- A magyar kincstár háborús 
hitelműveletei Grassálkovich kamaraelnöksége 
idején (u. o. 1923—24); A m. kir. hitelföpénztúr 
megszervezése és működése Mária Terézia korá
ban (u. o. 1925). 

Herzog, 1. Eduárd, ó-katolikus püspök, megh. 
Bernben 1924 márc. 26. 

2. H., Rudolf, német író, újabb müvei: Das 
grosse Heimweh (1914); Kriegsgedichte (1915, 
1916); Die Stoltenkamps und ihre Frauen (1917). 

*3. II., Tlieodor, német botanikus, szül. Prei-
burgban 1880 júl. 7. Jenában 1925. egyetemi 
tanár lett. Bejárta gyűjtés végett Ceylont és Dél-
Amerikát. Müvei: Vom Urwald zu den Gletechera 
der Kordillere (1913); Die Pflanzenwelt der boli-
vischen Anden (1923); Bergfahrten in Südame-
rika (1925); Geographie der Moose (1926). 

Herzon (Cherson), 1. megszűnt orosz kormány
zóság ; Ukrajna Nikolajev és Odessza kormányzó
ságai lettek belőle. H. 71,300 km2 területű volt, 
(1915) 3.807,000 lakossal — 2. II., kikötőváros 
Odessza kormányzóságban, Ukrajna tanács
köztársaságban, (1920) 74,703 lak. 

*Hess,l.j3TarZ,némotszemésztanár, szül.Mainz-
ban 1863 márc. 7., megh. Possenhofenben 1923 
jún. 28. 1896-ban Marburgban, 1900. Würzbnrg-
ban, 1912. Münchenben lett eg5retemi tanár. Külö
nösen a látóérzék fiziológiájával és a látás elmé
letével foglalkozott. Hering teóriájának tovább
fejlesztője volt. 

2. H., Hiclmrd, német erdészeti író, egyetemi 
tanár, megh. Giessenben 1916 jan. 18. 

Hesse, 1. Hermann, német iró újabb művei: 
Rosshalde(1914); Demian (Emil Sinclair álné
ven 1919); Marchen (1919). Mint festő vízfestmé-
nyekkel lépett föl. Magyarul megjelentek: Camen- -
zind Péter (ford. Károly József, 1920); Sziddhárta 
(ford. Turo'czi József, 1923). 

*2. H., Ottó Ernst, német író, szül. Jessnitz-
ben 1891 jan. 20. Sikeres vígjátékokat irt: Das 
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Privileg (1921); Der Bigamist (1921); Kinder des 
Augenblicks(1921); továbbá tragédiákat: Janus-
opfer (1922); Róbert Blum (1923). Költemény
kötete : Zweisamkeit (1918). 
*3. H, Richárd, zoológus, szül. Nordhausenban 

1868 febr. 20. Előbb Tübingenben volt egyetemi 
tanár, 1909. Berlinbe ment át. Munkái főleg a 
származástannal és állatföldrajzzal foglalkoznak. 
Főbb művei: Abstammungslehre und Darwinis-
mns (1902): Das Sehen der niederen Tiere (1908); 
Das Tier als selbstándiger Organismus (1914); 
Tiergeographie (1924). 
•Hessei, Franz, német író, szül. Stettinben 1880 

nov. 21. írt költeményeket, elbeszéléseket, regé
nyeket. Munkái: Verlorene Gespielen (1905); 
Laura Winderl (1908); Der Kramladen des Glücks 
(1913); továbbá Die Witwe von Ephesos (1924). 

Hessen, volt német nagyhercegség, 1918. a 
Némefbirodalomhoz tartozó szabadállam lett, ter. 
7693 km2, (1925) 1.347,295 lak. Közigazgatási be
osztása : 

m ^ t T. Ter. Lak. 
Tartományok (f[m,) ( 1 9 2 5 ) 

Starkenbnrg ... ... ._ 3028 634,622 
Oberhessen _ ... 3288 328,490 
Rheinhessen 1377 384,183 

Összesen: 7693 1.347,295 

Üj alkotmánya 1919 dec. 12. kelt. Az ország
gyűlés 70, három évre választott, 25 évet betöl
tött képviselőből áll; az összminisztérium a leg
főbb végrehajtó hatalom, elnöke az ú. n. állam
elnök (Staatspresident), akit a nemzetgyűlés vá
laszt. Címere: kék mezőben tíz ezüsttel és vörössel 
csikóit oroszlán, zászlaja piros-fehér. Fővárosa 
Darmstadt (egyúttal Starkenburg tartomány 
székhelye is), (1925) 87,752 lak. Legnagyobb városa 
Mainz (Rheinhessen tartomány fővárosa), (1925) 
107,532 lak. Oberhessen fővárosa Giessen, (1925) 
33,292 lak. 

Hessen-Nassau, porosz tartomány, ter. 15,703 
km2, (1925) 2.387,198 lak. 

Hesse-Wartegg, Ernst, megh. Triebschenben, 
Luzern mellett, 1918 máj. 18. 

Hessing, Friedrich, von, német orvos, megh. 
Rothenburgban 1918 mára 15. 

Heston and Isleworth, város Angolország
ban, Middlesexben, London rendőri körzetében, 
(1921) 46,464 lak. 

Hét, kisk. Borsod, Gömö'r és Kishont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 359 lak. 

Hétbükk (Habic), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Hete, kisk. Szatmár, Ugoesa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 444 lak. 
Hetény (Hetén), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hetényi Béla, színész és író, megh. Pécsett 

1922 dee. 
Hetes, kisk. Somogy vm., (1920) 997 lak. 
Hetesy Viktor, egyházi író, ref. lelkész, megh. 

Budapesten 1920 szept. 
Héthárs (Lipiany), nagyk. Sáros vm., (1919) 

1348 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hétház (Cestijance), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Heti pénz, 1. Kosztpénz. (XX. k.) 
Hétközség, 1. Sette comuni (XVI. köt.) 

*Hettyey Aranka (Mákkoshetyei Stettner 
Aranka), színművésznő, szül. Budapesten 1881 

márc. 9. 1898-ban a Magyar Színházban lépett 
először színpadra, a Vígszínház ez évben szerződ
tette. 1901-ben mint Lady Milford (Ármány és 
Szerelem) mutatkozott be a Nemzeti Színház 
színpadán. Majd a kolozsvári Nemzeti Színház
ban játszott nagy sikerrel klasszikus szerepeket 
és a Sasfiókot. 1914-ben ismét visszatért aNemzetl 
Színházhoz, ahol főbb szerepei: Elektra, Lady 
Macbeth, Goneril, Margit királynő, Magda (Ott
hon). Mint komika (Arsinoé a Misantropban) is 
nagy sikert aratott. 1924 aug. a Szinmüvészeti 
Akadémia tanára lett. 

Hétúr (Hetur), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Hetvehely, kisk. Baranya vm., (1920) 704 lak. 

•Hetvényi Lajos, evang. egyházi és valíás-
pedagógiai író, szül. Győrött 1869 szept. 27. Ta
nulmányait a pozsonyi ev. líceumban, majd Sop
ronban és Jénában (utóbbi helyen Eucken Rudolf 
oldalán) végezte. 1897-bon a soproni ev. líceum 
tanára lett. 1912 óta szerkeszti a Képes Luther-
Naptár c. ev. évkönyvet. Önálló művei: Keresz
tyén vallástan (Sopron 1909, 2. kiad. 1916); 
A keresztyén egyház rövid története kor- és élet
rajzokban (u. 0. 1910, 2. kiad. 1924); Az evan,-
géliomi keresztyén világnézet (u. o. 1916); út
mutatás a középfokú iskolák evang. vallástaní
tási tervéhez (A középiskolai vallástanítás mód
szertana, u. 0.1912); A modern haladás és az 
evangéliomi keresztyén világnézet viszonya, kü
lönös tekintettel az iskolai nevelésre (u. 0.1913); 
Dr. Luther Márton egyénisége és reformátori 
munkája (u. o. 1918). Kéziratban levő munkái 
közül a Korunk és az evangéliom c. nagyobb 
müvét a bíráló bizottság egyhangú határozata 
alapján a dunántúli evang. egyházkerület 1904. 
pályadíjjal tüntette ki. 

Hétvezér (Presika), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Hetyefö, kisk. Zala vm., (1920) 241. lak. 
Hetyen (Hetijén), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Hetzel Henrik, a szülészet tanára az állat
orvosi főiskolán, szül. Újsovén 1875 aug. 25. 
A tanítóképző, majd az állatorvosi tanfolyam el
végzése után 1897. nyerte el az állatorvosi ok
levelet, 1916. pedig állatorvosi doktorrá avat
ták. Egyévi tanársegédi működés utánűjsovén 
körállatorvos, utóbb Bácstopolyán, majd 1907— 
1923. Gödöllőn járási m. kir. állatorvos s egyben 
az ottani uradalom állatorvosa volt és vezette az 
állatorvostanhallgatók gyakorlati tanfolyamát. 
1912 óta előadó, 1923. nyilv. rendkívüli tanár 
az állatorvosi főiskolán. A szülészet tanításának 
mélyítésén kívül alapvető és széleskörű tevé
kenységet fejtett ki a háziállatok nemzőszervi 
betegségeinek gyógyítása körül. Számos kisebb 
dolgozatot közölt hazai és német szakfolyóiratok
ban. Nagyobb munkái: Állatorvosi szülészet 
(1920); A háziállatok meddősége (1926); Die 
Ovariotomie der Schweine (1925). Magyarra fordí
totta de Bruin szülészeti tankönyvét. 

Heuberger, Richárd Franz Joseph, osztrák 
zeneszerző, megh. Bécsben 1914 okt. 28. 

•Heubner, Rudolf, német író, szül. Plauenban 
1867 dec. 12. Irt elbeszéléseket, regényeket. Főbb 
müvei: Napóleon (1906); Venezianische Novellen 
(1911); Das Wunder des altén Fritz (1914); Jákob 
Siemering und Kompanie (1917); Jákob Sieme-
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rings Érben (1918); Ein Volk am Abgrund (1919); 
Der verhexte Genius (1921); Katastrophen (1924). 

Heusler, Andreas, svájci jogtudós, megh. 
Baselban 1921 okt. 

*Heuzey (ejtsd: 5zé), Léon, francia archeológus, 
szü l Rouenban 1831 dec. 1., megh. Parisban 1922 
febr. 8. 1874-ben az Académie des inscripíions, 
1885. az Académie des beaux-arts tagja lett. 
Számos értékes munkát írt a görög művészet
ről. Főbb,művei: Le Mont Olynipe et l'Acarnanie 
<1860); Étude sur la draperie antique (1892); 
Catalogue des antiquités chaldéennes (1904); 
Histoire de costume antique stb. 

Hévér (Jertof), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Heves, nagyk. Heves vm., (1920) 9985 lak. 
Heves vármegye (1. X. köt.), népessége (1920) 

297,590 volt, egy km2-re 793 lakos jut. Anya
nyelvre nézve volt a népesség között 294,638 
magyar(99-0«/o)> 725nómet(0'3»/0), 1843tót(0-6°/0), 
33 román, egyéb anyanyelvű 0 '1%. Hitfele-
kezetre nézve 266,919 róm. kat. (89-7°/0), 655 gör. 
kat. (0-2°/0), 19,194 ref. (6-5%), 1207 ág. h. ev. 
(0-40/,,), 119 gör.kel.,60 unit.,9371 izr. (3-2°/0) és 65 
egyéb. Foglalkozására nézve a népesség 69-6°/0-a 
•őstermelő^ r9°/o-a a bányászat és kohászathoz, 
11*4% az iparhoz tartozik, 2-5°/o-a a kereskedelem-
éshi télhez, 4-7o/0-a a közlekedéshez, 2-9%-aaköz-
szolgálat- és szabadfoglalkozások körébe, l'2°/0-a 
a véderőhöz, 0-7°/0-a k. m. n. napszámos, 1'8%-a 
nyugdíjas stb., l'6°/0-a házicseléd, l-7°/o-a egyéb és 
ismeretlen foglalkozású. A tulajdonképeni kereső 
népességből (133,494) őstermelő 95,437, a bányá
szat és kohászathoz tartozik 1737, az iparhoz 
14,204, a kereskedelem- és hitelhez 3096, a köz
lekedéshez 3940, a közszolgálat és szabadfoglal
kozások körébe 3659, a véderőhöz 2528, k. m. n. 
napszámos 1083, nyugdíjas stb. 2570, házicseléd 
4061, egyéb és ismeretlen foglalkozású 1179. Az 
eltartottak száma: 164,096. Közművelődés tekin
tetében az összes népesség 70'2%-a, a 6 éven 
felüli népességnek pedig 79"l%-a tud írni-ol
vasni. Közigazgatás. A vármegye a két rende
zett tanácsú városon kívül 6 szolgabírói járásra 
oszlik, ú. m.: 

J á r á s , r t . v á r o s 

E g r i 
G y ö n g y S s i — . . . 
H a t v a n i 
Heves i 
P é t e r v á s á r i . . . 
T i sza fü red i . . . 
E g e r r t v 
GyOngyfis r t v . 

OSSZ' 115 

Népes
s é g 

(1920) 

49,686 
47 ,94* 
46,292 
41,880 
30,6 
32,638 
28,753 
19,715, 

397.5901 

E b b ő l 

magyar német tót 

49,487 
47,828 
44,862 
41,772 
30,233 
32,587 
28,385 
19,434 

29Í,63S 725 

80 
45 

133 
50 
34 
19 

217 
147 

61 
45J 

l,213i 
19i 

389i 

66J 
34 

1,843. 

Lakó
h á z a k 
s z á m a 

8,628 
8,583 
7,205 
7,311 
5,450 
6,437 
3,627 

A vármegyében van 79 nagy- és 34 kisközség. 
A községek meglehetősen népesek, amennyiben 
mindössze 27 községnek van 1000-en aluli lakosa. 
10.000-en felüli a rendezett tanácsú városokon 
kívül Hatvan 14,045 lakossal. 5000-en felüli 
Heves (9985), Tiszafüred (9543), Pásztó (5952), 
Füzesabony (5816) és Poroszló (5116). 

Hevesaranyos, kisk. Heves vm., (1920) 873 lak. 
•Hevesi 1. Ákos, kommunista vezér, szül. Kis-

majsán 1884. Gazdatiszt volt. A proletárdikta

túra alatt a f öldmívelésügyi népbiztosság kollé
giumának egyik vezető tagja volt. A diktatúra 
bukása után a bíróság 20 havi fogházbüntetésre 
Ítélte. Mint cserefogoly, Oroszországba ment. 

*2. H. Gyula, kommunista vezér, szül. Buda
pesten 1890. Vegyészmérnök volt. A proletár
diktatúra alatt szocializáló népbiztoshelyettes 
volt. A diktatúra bukása után Bécsbe szökött, 
onnan pedig Oroszországba ment. 

3. H. Imre, orvos, öngyilkos lett 1921 márc. 
1917-ben a kolozsvári egyetemen az ortopédiai 
sebészet rendes tanára lett. 

4. H. József, író, újabb müvei: A HesperitMk 
kertje (1915); Vér (1915); Akkordok (1915). 

5. H. Sándor (1. X. köt.). 1912-ben az Operaház 
főrendezője lett igazgatói hatáskörrel. A világ
háború után visszatért a Nemzeti Színházhoz 
rendezőnek. Ambrus Zoltán nyugalomba vonu
lása óta (1922) a Nemzeti Színház igazgatója. 
Az ő eszméje volt az intim, halkszavú drámák 
előadására alkalmas Kamara-Színház alapítása, 
amely a Nemzeti Színház tagjaiból alakított tár
sulatával a harmadik állami színház a főváros
ban. H. egyike legkitűnőbb drámai rendezőink
nek, kivált Shakespeare drámáinak népszerűsí
tésére tett sokat, újszerű rendezéssel adatva elö 
őket. Sok idegen — főleg angol és francia — 
drámát fordított le magyarra. Fordított ezeken 
kívül sok regényt és elbeszélést; ő adta Andersen 
meséinek teljes magyar fordítását. Ő alkalmazta 
új rendezésben színre Az ember tragédiáját és 
Jókai sok regényét (Új földesúr, Egy magyar 
nábob, KŐSZÍVŰ ember fiai, Fekete gyémántok, 
Szegény gazdagok), melyek közül az Egy ma
gyar nábob állandó műsordarabja a Nemzeti Szín
háznak. Ezeken kívül irt számos drámát is. A 
Hadifogoly-bem finom ötletességgel állítja szembe 
egymással V. Károly német császárt és I. Ferenc 
francia királyt. A Császár és komédiás a keresz
tény ókorban történő tragédia, az 1514 pedig a 
Dózsa-féle parasztlázadás eseményeiből veszi 
tárgyát. Az Mzevir 0. vígjátéka az újabb ma
gyar vígjátékirodalom egyik legnagyobb sikerű 
alkotása. Tanulmányaiban és szini bírálataiban 
nagy tudással és erős gyakorlati érzékkel fej
teget dramaturgiai kérdéseket, irodalomtörténeti 
problémákat. A Petőfi-Társaság 1921., a Kis-
faludy-Társaság pedig 1926. választotta tagjai 
sorába. Újabb munkái: A hadifogoly (történeti 
vígjáték, Nemzeti Színház, 1917); Görögtűz (víg
játék, 1918); Régi jó világ (3 egyfelvonásos, 
Mikszáth Kálmán novelláiból, Nemzeti Színház, 
1918); Császár és komédiás (dráma, Nemzeti 
Színház, 1919); Az igazi Shakespeare (tanulmá
nyok, 1920); 1514 (dráma, Nemzeti Szinház, 
1921); Elzevir (vígjáték, Kamara-Szinház 1925). 

6. H- Simon, pesti főrabbi, írt Jób könyvének 
teológiájáról (magyar, német és héber nyelven), to
vábbá a talmudi etikáról önálló könyvet. Tudo
mányos és ünnepi cikkei a magyar-zsidó folyó
iratokban láttak napvilágot (Egyenlőség, Múlt és 
Jövő). Az orsz. rabbiegyesület elnöke, a Magyar 
Zsidó Szemle és a Hácófe c. héber nyelvű folyó
irat társszerkesztője. 1927. a pesti izr. hitközség 
vezető főrabbijának választotta meg. Blau Lajos 
írói jubileuma alkalmából Klein M.-inel és Frieá-
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mann D.-vel jubileumi emlékkönyvet adott ki. 
Legújabb müve: Kant Immánuel (1925). 

Hevesugra, kisk. Heves vm., (1920) 574 lak. 
Hevesvezekény, kisk. Heves vm., (1920) 892 

lakossal. 
Hevesy, 1. György, kémikus, a forradalom alatt 

a budapesti egyetem tanára volt. A proletárdik
tatúra bukása után Kopenhágába költözött. Mun
kássága főként a radió-kémia körébe vág. Fölfe
dezte Costerrel a 72. elemet, a Hafniumot, Nagy 
munkája: Lehrbuch der Radioaktivitát. 
*2. H. Iván, esztétikus, szül. Kaposvárott 1893 

dec. 7. Egyetemi tanulmányai végeztével 1917— 
1918. a Jelenkort szerkesztette. 1921-ben a 
Nyugat állandó munkatársa lett, 1924. a Film
művészeti Iskolán a filmdramaturgia és film
esztétika tanára. Önálló müvei: Wagner Richárd 
zenedrámái (6 fűz., Budapest 1921—24); A mű
vészet agóniája és reinkarnációja (u. o. 1922); 
Az impresszionizmus művészete (Gyoma 1922); 
A posztimpresszionizmus művészete (u. o. 1922); 
A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus 
művészete (u. o. 1922); A filmjáték esztétikája 
és dramaturgiája (Budapest 1925). 

Hévizgyörk, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 2174 lak. 

Hévizkáránd (Górand), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hévizszentandrás, kisk. Zala vm., (1920) 399 

lakossal. 
Hévmagyarád (Mad'arovce), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Hewart of Bury (ejtsd: hjnert af bori), Gordon 

H; báró, angol jogász, szül. Buryben 1870 jan. 7. 
Oxfordban tanult; ügyvéd, majd liberális képvi
selő, 1916. pedig solicitor-general lett Lloyd 
George kormányában. 1919., mint koronaügyész, 
az ír szerződést ő kötötte a sinn-feinekkel. 1922 
óta Anglia fellebbviteli törvényszékének legfőbb 
bimtetőbirája (Lord Chief Justiee of England). 
•Hewlett (ejtsd: bjúiett), Maurice Henry, angol 

regényíró, szül. Shaw-Hallban 1861 jan. 22., 
megh. Broadehalkeban 1923 jún. 15. Londonban 
tanult s eredetileg ügyvéd volt. Müvei: Earthwork 
out of Tuscany (1895); The masque of dead Flo-
rentines (versek, 1895); Songs and meditations 
(1897); Forest lovers (1898), mely a középkori 
Angliát ecseteli; Pan and the young shepherd 
{drámaikölt., 1905); Littlenovels of Italy(1899); 
Richárd yea and nay (1900); The queens quair 
(1904); New Canterbury tales (1901); The road 
of Tuscany (1904); Fond adventures (1905); The 
fool errant (1905); The stooping lady (1907); 
Artemision (1907); Mrs. Lancelot (1912); Bendish 
(1913); The song of the plow (1916), a század 
egyik legkiválóbb angol elbeszélő költeménye; 
The village wife's lament (1918); Lőre of Per-
sepine (1913); In a green shade (1920); Thorgils 
of Treadholt (1917). 

Heyduk, Adolf, cseh költő, megh. Pisekben 
1923 febr. 6. 

Heyermans,flermaMM, németalföldi író.megh. 
Zandvoortban 1924 nov. 21. Több évig Berlinben 
élt, de 1912. visszatért Hollandiába, hogy szín
társulatot szervezzen. Ujabb drámái: Schakels 
(1904); Allerzielen (1906); De Groote Vlucht 
{1908); Eva Bonheur (1919); Op Hoop van Zegen 

e. színmüve több mint 500 előadást ért meg. 
Magyarul újabban megjelent müvei: A vörös 
kalóz (ford. Ballá Mihály, 1913); Rajzok (ford. 
Os7Íárí/Béláné,1919); Hetedik parancsolat (dráma, 
Madách-Szinház, 1920). 

Heyking, Elisábeth, báróné, német írónő, 
megh. Berlinben 1925 jan. 5. Magyarul újabban 
megjelent munkái: Csun (ford. Holló Márta, 
1915); Szerelem, diplomácia és faházak (ford. 
Sebestyén Irón, 1920). 

*Heym,Georg, német költő, szül. Hirschbergben 
1887 okt. 30., megh. Berlinben 1912 jan. 16. A mo
dern német költészet egyik úttörője : George, a 
neoromantika és az expresszionizmus között áll. 
Tárgykörével mintegy a naturalizmus hiányzó 
líráját pótolja. Háttere a naturalizmus regényei
nek és drámáinak világa: a nagyváros élete, 
mozgalmassága, de e világ lirai meghódításán 
erős nyomot hagy a stilizálásnak az a formája, 
amelyet George Baudelaire-fordításában talált. 
H. pesszimisztikus világérzését mély ellentét vá
lasztja el az optimisztikus expresszionizmustól. 
Összegyűjtött művei: Dichtungen (München 
1920). 
*Heymann, 1. Ernst, német jogtudós, szül. 

Berlinben 1870 ápr. 6. Egyetemi tanár volt 
Königsbergben, Marburgban, 1914. Berlinben. 
Főbb művei: Verschulden beim Erfüllungsverzug 
(1913); UngarischesPrivatrecht (1917); Zur Text-
kritik der Lex Salica (1917). 

*2. H, Wálther, német költő, szül. Königsberg
ben 1882 máj. 19., elesett Soissonsnál 1915 jan. 9. 
Költeménykötetei: Der Springbrunnen (1906); 
Nehrungsbilder (1909); megjelentek továbbá há
borús versei is 1915. 

Heymans, Adrién Joseph, belga festő, megh. 
Brüsszelben 1921 decemberben. 

*Heymel, Walter von, író és kiadó, szül. Drez
dában 1878 márc. 6.. megh. Berlinben 1914 nov. 
26. Münchenben 1898. Bierbaum és Schröder tár
saságában megalapította a Die Insel c. folyóira
tot, majd kiadó lett. írt költeményeket, tanul
mányokat, romantikus eposzt: Ritter Ungestüm 
(1900); Der Tod des Narcissus c. drámát (1901). 
Összegyűjtött költeményei 1914. jelentek meg. 
*Heynicke, Kürt, német költő, szül. Liegnitz-

ben 1891 szept. 20. A berlini Sturm munkatársai 
közé tartozik, de programmjában kevésbbé me
rev, lírájában, hangjában halkabb, helyenként 
misztikára hajló. 1919-ben Kleist-díjat kapott. 
Müvei: Gottes Geigen (1918); Rings fallen Sterne 
(versek 2. kiad., 1919); Das namenlose Angesicht 
(versek, 1920); Der Kreis (drámai jelenet, 1920— 
1924); Die hohe Ebene (versek, 1921, új bővített 
kiad. 1925); Der Weg zum Ich (essayk, 1923); 
Erős inmitten (elb., 1925); Sturm ím Blut (elb., 
1924); Das Meer (dráma, 1925); Der Prinz von 
Samarkand (melodráma, 1925). 

Heyse, Paul, német költő, megh. Münchenben 
1914 ápr. 2. Újabb munkái: Italienische Volks-
márchen (1914); Letzte Novellen (1914). Levelei 
1916—19. jelentek meg. 

Heywood, város Angolországban, Lancashire-
ben, (1921) 26,691 lak. 

*Hézser Aurél, geográfus, szül. Tállyán (Zem
plén vm.) 1887 okt. 21. Tanulmányait a sáros-
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pataki ref. kollégiumban, majd a budapesti egye
temen végezte. 1910-ben fővárosi tanárlett, 1923. 
a pécsi egyetem magántanárrá habilitálta az em
berföldrajz tárgykörből. Főbb müvei: Tokaj-
Hegyaljai tanulmányok (Vízrajz, 1910., Tájrajz 
1922., Földrajzi Közlöny, Szőllőgazdaság geográ
fiája, Föld és Ember); Magyarország földrajzi 
helyzete (Földrajzi Közlöny, 1916); A Balkán
félsziget közlekedő útjai (u. o. 1916); Az ember
földrajz fogalma és tárgyköre (Föld és Ember, 
1922). Irt földrajzi tankönyveket középiskolák 
és felső kereskedelmi iskolák részére, továbbá 
számos szakcikket. 

*Hil>» (nsv.), 1. Thujopsis. (XVIII. k.) 
*Hibben (ejtsd: Mbb'n), John Grier, amerikai 

filozófus, szül. Peoriában (Illinois) 186 L ápr. 19. 
Előbb presbiteriánus pap volt, 1891. a Princeton-
egyetem tanára, majd Wilson után annak elnöke 
lett. Müvei: Inductive logic (1896); Problems of 
philosophy (1898); Hegels logic (1902); Logic 
deductive and inductive (1905); Pbilosophy of 
enlightment (1910); Defence of prejudice a. other 
essays (1911); Higher patriotism (1905). 

•Hibbing, város Minnesota északamerikai ál
lamban, (1920) 15,089 lak. 

Hicks-Beach, Michael Edward, sir, angol 
politikus, megh. Londonban 1916 ápr. 30. 

Hida = Hidalmás. 
Hidalgó, mexikói állam, ter. 20,888 km2, (1921) 

627,991 lak. Fővárosa Paclmca, mintegy 40,000 
lakossal. 

Hidalgó de Párral, város Chilmahua mexikói 
államban, (192D 14,067 lak. 

Hidalmás (Hida), Kolozs vm., (1920) 1291 lak. 
(Tr. R.) 

Hidas, kisk. Baranya vm., (1920) 2440 lak. 
Hidashollós, kisk. Vas vm., (1920) 667 lak. 
Hidaskürt (Hidaskert), Pozsony vmesye. (Tr. 

Cs.-Szi:) 
Hidasliget (Pischia), Temes vm. (Tr. R.) 
Hidasnémeti, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 

722 lak. 
Hidasrákosd (Kroisegg - Unterwaldbauern), 

Vas vm. (Tr. A.) 
Hideghavas ÍMuntele réce), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Hideghét (Hideghét), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-8zl.) 
*Hideghéthy Imre, horvát politikus, szül. 1860., 

megh. 1920 okt. 19. Jogi tanulmányait Bonnban 
ós Lipcsében végezte, azután Proskanban gaz
dasági tanulmányokat folytatott. 1888—1891-ig 
nemzetipárti képviselő volt a horvát száborban, 
1903—1916-ig szerémi főispán. 1916 jan. 21. 
tárca nélküli horvát miniszter lett, mely állásá
ban a Tisza-kormány bukásáig maradt. 

Hidegpatak (Kólbachy), Szepes vmegye. (Tr. 
Cs.-Bzl.) 

Hidegrét (Paskovce), Bereg vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hidegség, kisk. Sopron vm., (1920) 534 lak. 
Hidegszamos (Samesul réce), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Hidegviz (Cálvasar), Nagy-Küküllő vmegye. 

(Tr. R.) 
Hidor, kisk. Baranya vm., (1920) 341 lak. 

Hildebrandt 

Hidvég (Haghig), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Hidvégardó, kisk. Abaüj-Tornavm., (1920) 88& 

lakossal. 
•Hieber, Johannes, württembergi politikus, 

szül. Waldhausenban 1862 jún. 25. Lelkész, majd 
gimnáziumi tanár volt Stuttgartban, azután né
met birodalmi gyűlési képviselő; 1919 nov. würt-
tembergi közoktatásügyi miniszter lett, 1920— 
1924. Württemberg szabadállam elnöke volt. Irt 
szociálpolitikai műveket. 

Higginson, Thomas Wentworth, amerikai Író, 
megh. Cambridgeben (Massachusetts) 1911 máj. 9. 

•Highland Park, város Michigan északame
rikai államban, (1920) 46,499 lak. 

*Hikisch Rezső, építész, szül. Budapesten 1876 
Művészeti tanulmányait Drezdában Wallot P.. 
Münchenben Fischer Th. mellett végezte. Párisi 
és olaszországi utazások után 1902. Budapesten, 
telepedett le, 1905. önálló irodát nyitva, meg
építette a halasi városházát, színházat és szállo
dát, a babapusztai Fernbach-kastélyt (1908), a 
budapest-szentendrei-úti községi iskolát (1910), 
az Astoria-szállót (1913), a Múzeum-körúti Kund-
féle bérpalotát (1913). 1922-ben első díjat és 
megbízást kapott a margitszigeti Erzsébet ki
rályné emlékműre (a szobrászati részt Zala Gy 
készíti). 

•Hilbert, Jaroslav, cseh költő, szül. Launban 
1871 jan. 19. Színműveivel aratott sikereket. Főbb 
munkái: A bűn (1896); Az ököl (1898); Páriák 
(1900); Falkensteini Zavis (tört. szinmű, 1903); 
Kolumbus (1915). 

•Hilberth Irén, Lámné, festő, szül. Budapesten 
1872., megh. u. 0. 1925. Lotznak és Deák-Ebner-
nek volt tanítványa s 1892 óta állított ki, nagyob-
bára képmásokat. Egy ily müve (Leányom) & 
Székesfővárosi Múzeumba került, 3 festményét 
a f öldmívelésügyi minisztérium vette meg. V. ö. 
Magyar művészet I. 1925, 433.1. 

Hildebrand, 1. Adolf, német szobrász, megh. 
Münchenben 1921 jan. 17. 

2. H., Emil, svéd történettudós, megh. Stock
holmban 1919 aug. 23. 

3. H., Ernst, német festő, megh. Berlinben 
1924 nov. 24. 

4. H., Friedrich, német botanikus, megh. Frei-
burgban 1915 dec. 30. 

*5. .ff., Kari, svéd történetíró, szül. Stock
holmban 1870 szept. 24. Szerkesztője volt a 
Stockholms Dagbladnak. 1907-ben az országgyű
lésbe választották, hol a világháborúban a sem
legesség fenntartása mellett foglalt erélyes állást. 
Főbb munkái: Johann III. och Europas katolska 
makter (1898); Arbetarnes föreningsrátt (1899); 
Demokrati(1913); Ett starkt folk(1915); Donau-
monarkien i krig (1915); De svenska statsmak-
terna och kristidens folkhuskállning (4 köt., 
1916—1920); De nya Östersjöstaterna (1923). Ki
adott svéd okirattárt is. 

Hildebrandssen, Hugó Hildebrand, svéd me
teorológus, megh. 1925. 

*Hildebrandt, Kürt, német filozófiai író, szBH 
Firenzeben 1881 dec. 12. Művei: NormundBiit-
artung des Menschen (2. kiad., 1923); Norm und 
Verfall des Staates (u. a.);NietzschesWettkampf 
mit Sokrates und Plató (u. a.); Nietzsche cűa 
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ftickter unserer Zeit (u. a.); Wagner u. Nietzsche, 
ihr Kampf gegen d. 19. Jahrhundert (1924); Ge-
danken zur Rassenpsychologie (1924). 

Hilden, porosz város Düsseldorf kerületben, 
(1925) 20,014 lak. 

Hildesheim, porosz kerület Hannover tarto
mányban, ter. 5353 km", (1925) 593,367 lak. Fő
városa H., (1925) 58,181 lak. 
•Hilferding, Rudolf, német nemzetgazdász és 

politikus, szül. Bécsben 1877 aug. 10. Eredetileg 
orvos volt, 1907. Berlinbe ment a szociáldemokra
ták pártiskolájába mint a nemzetgazdaságtan 
tanára, majd miután ettől a működésétől a kor
mány eltiltotta, a szocialista Vorwárts szerkesz
tője, 1918. a Preiheit főszerkesztője lett, 1922. a 
genovai konferencián szakértő, 1923 aug.-tói 
okt.-ig birodalmi pénzügyminiszter volt, 1924. 
független szocialista programmal tagja a biro
dalmi gyűlésnek. Önállóan megjelent munkája: 
Das Pinanzkapital (2. kiad. 1920), az újabb idők 
egyik legönállóbb nemzetgazdaságiam tudomá
nyos munkája. Szerkeszti a Marx-Studient (4 köt., 
1904—1922) és a Gesellschaft c. folyóiratot. 

Hilgermann Laura, énekesnő, a bécsi udv. 
operánál nyugdíjba lépésekor az udv. kamara
énekesnő cimet nyerte. 1920 óta a Zeneművészeti 
Főiskola énektanszakán tanít. 

Hilib (Hilib), Háromszék vm. (Tr. R.) 
*Hill, 1. Archibald Vivian, angol flziológus, 

szül. Bristolban 1886 szept. 26. Tanár lett Man
chesterben 1920., majd 1923. Londonban az Univer-
sity College tanára, ugyanez évben Meyerhoffal 
együtt megkapta az izommunka anyagcseréje 
terén végzett kutatásaiért az orvosi Nobel-dijat. 

2. H.. Dávid Jayne, amerikai diplomata, 1920. 
az amerikai Academy of Árts and Letters tagja 
lett. Újabb művei: Impressions of the Kaiser 
(1918); Present problems in foreignpolicy (1919); 
American world policies (1920). 
*3. H., J. James, amerikai vasútkirály, szül. 

Kanadában 1838, megh. St. Paulban (Minnesota) 
1916 máj. 29. Harminc éves korában társtulaj
donosalett egy nagyobb cégnek, majd 1872. szál
lító vállalatot létesített. A kilencvenes években 
megszerezte az északi vasutak hálózatát is. A 
háború alatt sok jót tett az entente államokkal, 
különösen Belgiummal. Hires volt modern francia 
képgyűjteménye. 
*Hille, Péter, német költő, szül. Brwitzenben 

1854 nov. 11., megh. Grossliehterfeldeben 1904 
máj. 7. Összegyűjtött munkái 4 kötetben jelen
tek meg (1904—5). Egy antológiát P. Broop adott 
ki (1905). V. ö. H. Hart, P. H. (1904). 

Hillebrand Jenő, antropológus, 1915. a buda
pesti egyetemen magántanári képesítést nyert a 
kőkor embere, különös tekintettel a diluvium 
emberére c. tárgykörből. 1921-ben a Nemzeti 
Múzeum igazgató-őre lett. Ujabb műve: Az őskor 
embere és kultúrája (Bella Lajossal, 1921). 

Hillebrandt, Alfréd, német szanszkritista, 
újabb művei: Beitrage zur Unterrichtspolitik 
(1919); Kalidasa (1921). 

Hillemacher, Lucien Joseph Edouard, francia 
zeneszerző, megh. Parisban 1905 jún. 2. 

Hillern, Wilhélmine von, német írónő, megh. 
Hochenaschauban 1916 dec. 25. 

Hilo, kikötő a Hawai-szigeteken, (1920) 10,43't 
lakossal. 

Hilprecht, Hermann, assziriológus, megh. Phi
ladelphiában 1925 márc. 19. 

Hilversum,városNémetalföldÉszak-Hollandia 
tartományában, (1920) 38,852 lak. 

Hilyó (Hyl'ov), Abaúj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.> 
Hím (Hym), Abaúj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Himedzsi (Himeji), város Japánban, Nippon-

szigeten, (1920) 46,750 lak. 
Himesháza, kisk. Baranya vm., (1920) 1629 lak, 
Himod, kisk. Sopron vm., (1920) 1667 lak. 
Hinckley, város Angolországban, Leicesters-

hireben, (1921) 13,652 lak. 
*Hincz-rendszer. Átíráson alapuló könyvelési 

mód. Bekötött alapkönyv mellett a főkönyv és a. 
folyószámlakönyv számláit különböző színű kar
toték-lapokon vezeti. Ezeket a lapokat a napl6 
megfelelő oldala és külön szerkezettel beilleszt
hető indigópapir alá helyezik, úgy hogy az alap
könyvbe és a számlalapra való bevezetés egyet
len kézírással megy végbe. Az alapkönyvek és 
a számlalapok között elírási hibák tehát ki van
nak zárva. Az eljárásnak sok előnye van, de 
vannak hátrányai is. Hogy alkalmazása ajánla
tos-e, az az adott körülményektől függ. 

*Hindemith,PawZ, német hegedűs és zeneszerző,, 
szül. Hanauban 1895 nov. 16. A legmodernebb 
irány követője zeneszerzeményeiben; írt szoná
tákat, kamarazeneműveket, dalokat zongora- és 
zenekari kisérette], zenekari műveket s több 
operát. 

Hindenburg (azelőtt Zabrze), porosz város 
Sziléziában, (1925) 72,856 lak. 1915-ben nevezték 
el Hindenburg tábornagyról. 

* Hindenburg, Paul von Beneckendorf und B.r 
német tábornagy, szül. Posenban 1847 okt. 2, 
Előmenetele aránylag lassú volt.1877—84-ig szol
gált a vezérkarban és már 47 éves volt, amikor 
ezredessé léptették elő. 1896-ban mint tábor
nok a 8. hadtest vezérkari főnöke lett, 1900. 
a 28. gyaloghadosztály, 1903. a 4. hadtest pa
rancsnokává nevezték ki. 1911-ben nyugdíjazták,, 
állítólag H. Vilmos császár óhajából, aki manő
vereit kifogásolta. Amíg Kelet-Poroszországban 
állomásozó hadteste ólén állt, szorgalmasan fog
lalkozott egy esetleges orosz háború stratégiá
jával. Amikor a világháború valóban kitört és 
Rennenkamp orosz seregei elözönlötték Kelet-
Poroszországot, a katonai körök figyelme H. felé 
irányult, akit visszahívtak hannoveri magányá
ból és 1914 aug. 22. a 8. hadsereg vezérletévei 
bízták meg. Vezérkari főnöke Ludendorff lett. 
Előbb Tannenbergnól (aug. 26—30.), majd a ma-
zűri tavaknál (szept. 8—11.) aratott döntő győ
zelmet az oroszok felett, miáltal egész Kelet-
Poroszországot felszabadította az ellenségtől. 
1914 szept. 18. az összes keleti hadműveletek 
irányítását és az újonnan szervezett 9. hadsereg 
parancsnokságát vette át. Már aug. 27. vezér
ezredessé, nov. 1. a keleti hadszíntér főparancs
nokává, nov. 27. pedig tábornaggyá léptették elő. 
1915 nyarán diadalmas offenzívát indított Riga, 
Dünaburg és Molodecsno ellen. 1916 aug. 29. 
Falkonhayn helyett a nagy vezérkar főnöke lett 
és ebben a minőségében az ő és segédje Luden-
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dórii kezében futott össze valamennyi front had
műveletének vezetése. H. a világháború legnép
szerűbb német katonája volt, személyétől való
ságos csodákat vártak. Népszerű lett Magyar
országon is, kivált midőn Ferenc József király 
a székesfehérvári 69. gyalogezred tulajdonosává 
nevezte ki és Székesfehérvár üdvözletére a ma
gyar katonákról nagy elismeréssel nyilatkozó 
iratban válaszolt. Legnagyobb hadvezéri teljesít
ményét 1918., a fegyverszünet megkötése után 
-vitte véghez : a megvert és demoralizált német 
hadsereget a legnagyobb és legpéldásabb rend
ben vezette haza, amiáltal a felfordulásnak ele
jét vette. H. ezzel nagy szolgálatot tett az új 
német államnak. 1919 első felében megtartotta 
a keleti erők főparancsnokságát, amely tisztán 
védelmi jellegű volt (Grenzschutz Ost), jún. 26. 
azonban visszalépett és mint magánember Han-
noverba költözött. 1925 április 26. azonban, a 
centrumpárti Marx é3 a szocialista Braun elle
nében, a német köztársaság elnökévé válasz
tották. 1920-ban adta ki visszaemlékezéseit: Aus 
meinem Lében. V. ö. Ginschel (1917); Buchhorn 
(1920); Buat (ném. 1922); Ledenberg (1920); 
Niemann, H. (1926). 

•Hindhede, Mikkel, dán orvos, szül. 1862 febr. 
13-án. Előbb skandenborgi kórházi orvos volt, 
1910. az élelmezési vizsgálatok laboratóriumának 
vezetője lett. Főbb művei dán nyelven: Táplálko
zásunk reformja (1906); Táplálkozási rendszerem 
{1911). 

*Hindi Szabó Sándor, orvos, szül. Aknaszlati-
nán (Máramaros vm.) 1861 márc. 16. Középiskoláit 
Szatmárnémetiben, az egyetemet Budapesten 
végezte, ahol 1887. jún.-ban doktorrá avatták. 
Mint orvosgyakornok, majd segéd- és alorvos a 
székesfőváros Szent Rókus közkórházában mű
ködött. Innen a fővárosi tanács a Rudas-gyógy
fürdő rendelőorvosává, fővárosi egészségtan
tanárrá, majd 1894. tisztiorvossá, 1904. tisztifő-
•orvoshelyettessó és 1916. tisztifőorvossá válasz
totta. 1922-ben nyugalomba vonult. 1917-ben m. 
kir. udvari tanácsosi címet nyert, 1925. az Erzsé
bet tud. egyetem orvosi karán a közigazgatási 
közegészségtan magántanárává habilitálták. 

Hindley, város Angolországban, Laneashire-
ban, (i92i) 23,563 lak. 

*Hindy Zoltán (nagy- és kishindi), ügyvéd és 
hírlapíró, szül. Budapesten 1880 máj. 17. A buda
pesti egyetemen élénk részt vett az ifjúsági moz
galmak vezetésében és az ifjúság nemzetközi 
érintkezésének , fejlesztésében. Az első Diák
otthont alapító Általános Egyetemi Segítőegye-
sületnek és Kórházegyesületnek alelnöke, 1900— 
1913. a Corda Fratres nemzetközi diákszövetség 
központi irodájának 1900—13. főtitkára, majd a 
szövetség t. alelnöke volt. Az országgyűlés utolsó 
képviselőházi ciklusán Esztergom városát képvi
selte. Ügyvédi irodát nyitván, főleg a bűnügyi 
védelem terén működött; mint publicista, az 
Alkotmány, Nemzeti Újság és az Uj Lap munka
társa, a kat. irók ós hírlapírók Orsz. Pázmány
egyesületének alelnöke. Mint a Középponti Ka
tolikus Kör tiszt, elnöke s az Orsz. Kat. Szövetség 
igazgatója vezető szerepet visz a kat. társadalmi 
jsozgalmak irányításában. 

Hinkovic (ejtsd.- —ics) Henrik, 1913. a horvát
szerb koalíció programmjával képviselővé válasz
tották és tagja lett a magyar országgyűlésnek is. 
A világháború kitörésekor külföldre szökött és 
tagja lett a Trumbió-f éle Délszláv Választmány
nak. Jugoszlávia megalakulása után hazatért és 
sok érdekes tanulmányt írt az emigrációról, he
vesen ostorozva Trumbicot és a szerbeket. 

*Hinnerk, Ottó, álneve Hinrichsen Ottó német 
írónak, szül. Rostockban 1870 júl. 7. Orvos Heris-
auban. írt költeményeket, sikeres színmüveket. 
Főbb művei: Gedichte (1906); Cyprian (szinmö, 
1907); Gráf Ehrenfried (1910); Ehrsam und Ge-
nossen (1913); Liebesgarten (1920). írókra vonat
kozó orvosi tanulmányai: Zur Psychologie und 
Psychopathologie des Diehters (1911); Sexualitát 
und Dichtung (1912). 

*Hintze, 1. Ottó, német történetíró, szül. Pyritz-
ben 1861 aug. 27. Egyetemi tanár lett 1899. Ber
linben, 1913. a porosz Akadémia tagjául válasz
totta. Főbb művel: Das Königtum Wilhelms von 
Holland (1885); Staatsverfassung und Heeresver-
fassung(1906);DieSeeherrschaftEnglands(1907); 
Die Hohenzollern und ihr Werk (1915). Porosz
ország történetére vonatkozólag gazdag okirat
gyűjteményt adott ki. 
*2. H, Paul von, német tengernagy és állam

férfiú, szül. Schwedtben 1864 febr. 13. Tengeré
szeti attaché volt 1903. Szent-Pétervárott, 1911. 
ellentengernagy és mexikói követ, 1915. hasonló 
minőségben Pekingbe, 1917. Krisztiániába küld
ték, 1918 júl.-tói okt.-ig külügyi államtitkár volt 

Hippel, Artúr, német szemorvos, megh. Göt-
tingenben 1916 okt. 27., ahol 1901 óta tanár volt. 

*Hipper, Franz, lovag, német tengernagy, szül. 
Weilheimben (Bajorország) 1863 szept. 13. A 
világháború kitörésekor a földerítő hajók parancs
noka volt, ő vezette a német hajóhadat a dogger-
banki ütközetben (1915 jan. 24.); a skagerraki 
tengeri csatában (1916 máj. 31—jún. 1.) pedig a 
könnyűhajóhad parancsnoka volt. 1918 aug. 2. a 
nyílttengeri hajóhad főnökének nevezték ki. 

Hird, kisk. Baranya vm., (1920) 575 lak. 
Hirics, kisk. Baranya vm., (1920) 563 lak. 
Hirip (Balcan), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Hirlap vagy újság (1. X. köt.). A világháború 

alatt az 1912. LXIII. t.-c. 11. §-a alapján a saj
tótermékek előzetes kötelező vizsgálata volt 
hatályban és a sajtó-bűncselekmények elbírálását 
is a törvényszékek hatáskörébe utalták. Az 1918 
októberi forradalmat megelőző napokban a radi
kális újságírók követelésére a hírlapkiadók elha
tározták, hogy közleményeiket nem mutatják be 
a cenzúrának. A Károlyi-kormány egy ú. n. nép
törvénnyel a legteljesebb sajtószabadságot hir
dette ki, de a gyakorlatban az akkori viszonyok 
közt ez sem vezetett eredményre, mert egyes 
cikkek megjelenését, sőt bizonyos lapok kinyoms-
tását felelőtlen csoportok mégis megakadályoz
ták. Ellenben a kommunista párthoz szitok meg
indították a Vörös Újságot s egyes kommu
nista alakulatok a nekik nem tetsző közlemények 
miatt fegyveresen megtámadták nemcsak a ka
tolikus Űjlap, hanem a Pesti Hírlap sőt a Nép
szava szerkesztőségét is s ott romboltak. A pro
letárdiktatúra az Újságírók Egyesületét szakszer-
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vezette alakította át, a lapokat köztulajdonba 
vette, majd megszüntette és a napilapok közül 
efeak a Népszava, a Vörös Újság meg a Pester 
Lloyd jelenhettek meg, de a Pester Lloyd szer
kesztőségét is eltávolították, ez Bécsbe költözött 
s ott ugyané címen ellenlapot adott ki. A román 
megszállás alatt előbb csak a Budapesti Köz
löny c. hivatalos lap jelenhetett meg és csak 
1919 októberében indulhattak meg a hírlapok 
szigorú román cenzúra mellett. A románok kivo
nulása után is fennmaradt egyideig a cenzúra. 
1919-től kezdve sok új hirlap indult meg. 1921 
dec. 11. megszűnt a kivételes sajtóellenőrzés, de 
hatályban maradtak azok a rendeletek, amelyek 
egyes belföldi lapok megjelenésének és terjeszté
sének eltiltására a belügyminisztert felhatalmaz
zák és amelyek a külföldről érkező sajtótermékek 
ellenőrzését szabályozzák. (10,501/1921. M. B. sz. 
rendelet.) E rendeletek alapján tiltotta be abelügy-
miniszteraz Az Újság, aVüág és egj'eskisebb je
lentőségű hírlapok megjelenését. 1926-ban Buda
pestenmegjelent 520 időszaki lap : politikai 76 (a 
forradalom óta 32 új), szépirodalmi 61 (36 új), 
művészeti 5 (4 új), társadalmi és közgazdasági 101 
(69 új), vallásos 21 (14 új), tudományos 21 (14 új), 
élclap 4 (1 új), rejtvényujság 5 (5 új), sport 19 
(10 új), pénzügyi 5 (1 új), szakközlöny 570 (315 
új). Vidéken megjelent 163 időszaki lap, ebből 44 
napilap. Román területen 226 magyar lap jelent 
meg, Cseh-Szlovákiában 59. Ruszka-Krajnában 
14, Jugoszláviában 7. 

Hirn, Joseph, osztrák történetíró, megh. Bre-
genzben 1917 febr. 7. 
*Hirohito, japáni császár, szül. 1901 ápr. 29., 

mint Josihito császár legidősebb fia, 1916 óta 
trónörökös volt. 1921-ben európai tanulmányúton 
volt és még ugyanaz évben atyja betegsége miatt 
régensnek nevezték ki. 1924-ben nőül vette Na-
gako Kuni hercegnőt (szül. 1903), akivel 1918 óta 
jegyben járt, de Jamagata miniszterelnök ellen
zése miatt addig nem tudta elvenni. 1923 dec. 27., 
a parlament megnyitásakor merényletet követtek 
el ellene, de sértetlen maradt. H. régenssége idején 
vezették be Japánba az általános választói jogot, 
1926 dec. 24., atyja halála után császár lett. 
"Hiroszaki, város Japánban, (1920) 32,767 lak. 
Hiroszima (Hirosima), város Japánban, (1920) 

160,504 lak. 
Hirsch Lipót (örményesi), könyvnyomtató, 

megh. 1920 febr. 2. 
*Hirsch, 1. Emmanuel, német prot. teológus, 

szül. Bentwischben 1888 jún. 14. Göttingeni 
egyetemi tanár. Művei: Pichtes Religionsphilo-
sophie (1914); Die Theologie des Andreas Osiander 
(1919); Deutschlands Schicksal (1920); Die idea-
listisehePhilosophieunddas Christentum (1923). 

2. H., Ferdinánd, német történetíró, megh. 
Berlinben 1915 márc. 31. 
*3. H., Marié (írói álneve: Adalbert Mein-

hardt), német írónő, szül. Hamburgban 1848 
márc. 12., megh. u. 0. 1911 nov. 22. Főbb művei: 
Reisenovellen (1885); Heinz Kirchner (1893); 
Mimen (1902); Mádchen und Prauen 1903); Prau 
Hellfrieds Winterpost (1904); Glücksuchende 
Menschen (1907); Pavart (tragédia, 1909); Aus 
vieler Herren Lánder (1912). 

Hi tb i zomány 

*4. H., Paul, német politikus, szül. Prenzlauban 
1868 nov. 17. A porosz országgyűlés szociál
demokrata párti tagja, 1919 márc.—1920 márc.-ig 
porosz miniszterelnök volt. Müvei: Verbrechen 
und Prostitution (1897); Der preussische Landtag 
(1903); Kommunalpolitische Probleme (1920). 

Hirschberg, porosz város Sziléziában, (1925) 
28,580 lak. 

•Hirschberg, Július, német szemorvos, szül. 
Potsdamban 1843 szept. 18., megh. Berlinben 
1925 febr. 17. Egyetemi tanár volt Berlinben. 
Főbb művei: Einführung in die Augenheilkunde 
(1893—1901, 2 kötet); Geschichte der Augen-
heükunde (1899—1918). 

Hirschfeld, 1. Georg, német író, újabb müvei: 
Onkel und Tante Vanke (reg., 1913); Pension 
Zweifel (reg., 1913); Überwinder (dráma, 1913); 
Die Belowsche Ecke(reg., 1914); Bösickes Geist 
(kom., 1914); Nachwelt (reg., 5. kiad. 1915); Das 
Krém der Wahrheit (reg., 3. kiad. 1915); Der 
japán. Garten (reg., 1915); Die geborgte Sonne 
(reg., 1916); Der Herr Kammersánger (reg., 1921) ; 
Die Jagd auf Ubbeloh (elb., 1922); Die deutsehe 
Prinzessin (reg., 85. ezer, 1920); Die Hánde der 
Thea Sigrüner (reg., 19. ezer, 1923); Die Tanz-
seele (reg-ény, 1923); Das schöne Mádel (re
gény, 1923); Die Prau im Peuer (reg., 1923); 
Das Haus mit der Pergola (reg., 1923); Das Blut 
der Messalina (reg., 1924); Ágnes Jordán (dráma, 
1924); Ottó Brahm (1925); Der Mann im Morgen-
dámmer (reg., 1925). 

*2.H., Mar/nus, német orvostanár, szül.Kolberg-
ben 1868máj. 14., megh. Münchenben 1920 okt. 9. 
Ideggyógyászattal és pszichológiával foglalko
zott, főként a nemi élet perverziói érdekelték. 
Pő művei: Die Homosexualitat d. Mannes und 
Weibs (2. kiad. 1920); Sexualpathologie (3 rész, 
1917—20). 1889 óta kiadója volt a Jahrbuch für 
sexuelle Zwischenstufen c. folyóiratnak, amely
nek hasábjain éles harcokat vívott a homoszexn-
alitást büntető törvény ellen. 1908—14-ig szer
kesztette és nagyobbrészt maga írta a Zeitschrif t 
f. Sexualwissenschaft c. havi folyóiratot. Egy 
Münchenben Steinach megif jítási elméletéről tar
tott előadása után botrány tört ki, amelynek kap
csán oly súlyosan megverték, hogy sérüléseibe 
belehalt. 

3. H., Ottó, német történetíró, megh. Berlinben 
1922 márc. 27. 

Hirschler, Ignác, szemorvos, halálozási éve 
nem 1892, hanem 1891 nov. 11. 

Hirth, Georg, német író és kiadó, megh. Te-
gernseeben 1916 márc. 28. 

Hitbizomány (1. X. köt.). 1919-ben az ingat
lanok forgalmának ideiglenes szabályozásáról 
szóló 5200/1919. M. E. rendelet 9. §-a kimondta, 
hogy a törvényhozás újabb szabályozásáig új 
H.-t alapítani, már meglevő H.-t növelni, H. ingó 
vagyonát mezőgazdasági mívelós alatt álló in
gatlan szerzésére fordítani nem szabad. Ezt a 
szabályt az 1920. XXXVP t.-c. alapján kibocsá
tott 60,000/1921. F. M. rendelet hatályban tar
totta, egyébként a földbirtokrendezés a H.-i 
reform kérdését nem érintette, a földbirtokren-
dezós szempontjából a H.-i ingatlan csak annyi
ban vari kedvezőtlenebb helyzetben más ingat-

t 
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lanoknál, hogy egyébként egyenlő feltételek 
mellett a korlátolt forgalmi túrtok igénybe
vétele megelőzi a szabadforgalmú birtok igénybe
vételét. 

A több mint egy századra visszanyúló reform
törekvések határozott irányt nyertek a nemzet
gyűlés 1923 dec. 15. hozott határozatával, amely 
a kormányt arra utasította, hogy a jövő ülés
szakban az elavult H.-i jog reformjáról törvény
javaslatot terjesszen elő. Gróf Bethlen István 
miniszterelnök az 1925. év folyamán a nemzet
gyűlésnek bejelentette, hogy a törvényelőké
szítő munkálat folyik. 

Németországban az ú. n. weimari alkotmány 
kimondta, hogy a H.-okat fel keh oszlatni; Po
roszország és Bajorország alkotott is ilyen ér
telmű törvényt. A Cseh-Szlovák köztársaság, 
Lengyelország és Románia szintén megszüntet
ték a H.-okat. 

A H.-i statisztika 1913 óta annyiban változott, 
hogy a Tarányi-f éle H. megszűnt, gróf Almásy-féle 
sarkadi H.-ból 12,500, a gróf Almásy-féle puszta-
tenyői H.-ból 2613 (1600/957) kat. hold feloldatott, 
a gróf Károlyi György-féle I. számú parádi H. 
haszonélvezete ahazaárulók vagyoni felelősségé
ről szóló törvény alapján az államra szállott. 1918. 
91 H. volt, 2.311,400 kat. hold területtel, ebből 
28"6% szántó volt. Lényeges a változás a trianoni 
békeszerződés következtében, Pontos statisztika 
még nincs, a rendelkezésre álló adatok szerint 61H. 
van, amelynek ingatlanai egészen vagy rész
ben Csonka-Magyarországban vannak, ezeknek 
szántóterülete mintegy 429,642 kat. holdra te
hető. A megmaradt H.-ok területe lényegesen 
csökkent a vagyonváltság természetben lerovása 
és a földbirtokrendezés következtében, mindkét 
eljárás még folyik, statisztika még nem áll ren
delkezésre, területesökkenés 10—30%. 

Hiteljog Tára, 1. Magyar Jogi Szemle. 
(XX. k.) 
*Hitler, Adolf, a bajor nemzeti szocialisták 

vezére, szül. Bratmauban (Ausztria) 1889 ápr. 
20. Bécsben színpadi díszletfestést tanult, 1913. 
Münchenbe ment további kiképzés végett, a világ
háborúban önként beállt a bajor hadseregbe. Az 
összeomlás után egyik szervezője lett a nemzeti 
szocialista pártnak; az 1923 nov. 9. München
ben megkísérelt puccs miatt öt évi börtönre Ítél
ték, de 1924 dec.-ben szabadon bocsátották. Ez
után lemondott a nemzeti szocialista mozgalom 
vezetéséről. 

Hittorf, Johann Wilhelm, német fizikus, megh. 
Münsterben .1914 nov. 28. 

Hittrieh Ödön, a budapesti evang. főgimnázium 
igazgatója, 1921. tankerületi főigazgatói címet és 
jelleget kapott. írt Palaestra Latinát, Latin szó
könyvet és Görög szókönyvet.Megírtal923. az ev. 
főgimnázium történetét 100 éves jubileuma alkal
mából. Egyéb müve: Schedius emlék (1925). 

•Hitz, Dóra, német festőnő, szül. Altdorfban 
1856 márc. 30., megh. Berlinben 1924 novem
ber 20-án. Többnyire női és gyermekképmásokat 
festett. 

Hitzacker, város és fürdőhely Németország
ban, Hannover porosz kerületben, a Jeetze folyó
nál, (1925) 825 lak. Ásványvízforrásai vannak. 

Hitze, Franz, német szociálpolitikus, niegli. 
Nauheim fürdőben 1921 júl. 20. Újabb munkái: 
Zur Würdigung der deutscheu Arbeiter-Social-
politik (1914); Geburtenrückgang und Social-
reform (1917). Hetvenedik születésnapjára meg
jelent gyűjtemény: Sociale Arbeit ím neuen 
Deutschland (1921). 

•Hivatal József, hírlapíró, 1916 óta a bécsi 
Reichspost budapesti szerkesztője. 1925-ben a 
Szentév alkalmával az Országos Kat. Szövetség 
megbízásából Rómában a magyar zarándoklatok 
ügyeit intézte. 

Hizér (Chyzerovce), Bars vármegyében. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hizsnyó (Ghyzné pri Revúci), Gömör és Kis
hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Hjalmarson, Harald, svéd tábornok, szül. 
Stockholmban 1868 júl. 14., megh. Upsalában 
1919 dec. 15. Perzsiában a rendőrséget szervezte 
és igyekezett védelmezni a kormányt az orosz és 
angol túlkapások ellen. 1915-ben perzsa tábornok 
lett, de nemsokára visszatért a svéd hadseregbe, 
amelyből 1918. kilépett, hogy a finn szabadság
harcot támogassa. Sikeresen harcolt finn had
serege élén az orosz vörös sereg ellen Heinolánál 
és Tammerforsnál. 1919-ben ismét beállt a svéd 
hadseregbe mint tábornok. 

Hjarne, Harald, svéd történetíró, megh. Up
salában 1922 jan. 

Hjelt, August, finn történetíró, megh. 1919 
júl. 13. 

Hjörring, kerületi főváros Dániában, Jütland-
félszigeten, (1921) 10,945 lak. 

*Hladik, Václav, cseh író, szül. Prágában 1868., 
megh. u. o. 1913 ápr. 29. Regényei: A büntetés; 
Szenvedély és erő; Eugen Boldan stb. A Lumir c. 
folyóirat szerkesztője volt. 

Hladovka (Glodóvka), Árva vm. (Tr. L.) 
*Hlasisták, vagyis a tót omladina. Ezt a pártot 

azok a fiatal tót intellektuelek alapították, akik 
tanulmányaikat a prágai cseh egyetemen végez
ték és Masvaryk professzor vezetése alatt állottak. 
Vezérük Srobár Lőrinc, rózsahegyi orvos volt. 
1898 júl. havában Hlas címen lapot alapítottak 
Szakolcán, melynek szerkesztője Blahó Pál sza-
kolcai orvos lett. A H. törekvéseit támogatta 
Stefanek Antal, a Slovensk^ Obzor szerkesztője 
és Hodza Milán, a Slovensky Tyádenník szerkesz
tője. A cseh sajtó, főképen Masaryk, teljes erővel 
támogattaa H. törekvéseit, de ahlasistamozgalom 
a turócszentmártoni vezető körökben nagyon nép
szerűtlen volt és a két politikai tábor heves harcot 
folytatott lapjaiban. 1918-ban a csehek által tá
mogatott H. felülkerekedtek, ók szerkesztették és 
fogadtatták el a turócszentmártoni deklarációt, 
mellyel a Felvidék sorsát eldöntötték. 

Hlavacek, Anton, osztrák festő, megh. Bécs
ben 1926 jan. 7. 

Hlinik (Hlinik nad Váhom), Liptó vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Hlinka András, tót politikus, szül. Csernován 
1865. Szepes egyházmegyei pappá szentelték 1889. 
1892-ben plébános Háromszlécsen, majd 1895-től 
Rózsahegyen. Igen élénk részt vett a tót nemzeti
ségi mozgalmakban, ezért több sajtópere volt. 
1918-ban a turócszentmártoni forradalmi gyúló; 
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tagja, szava nagyon latba esett a Felvidék el 
szakításának kimondásánál. Azóta képviselő a 
prágai nemzetgyűlésen. De már 1919. látta, hogy 
a Felvidéken a viszonyok nem úgy alakulnak, 
ahogy ő remélte, ellenzéki pártot alapított Slo-
venska Ludová Strana (tót néppárt) címen és 
megindította ellenzéki lapját a Slovákot. Sőt a 
prágai kormány kikerülésével Parisba indult, 
hogy a tótok sérelmeit elpanaszolja ós követelje 
a Pittsburgi szerződés alkotmányba való beikta
tását. Emiatt a cseh bíróságok elitélték és a 
morvaországi Mírovban fogságra vetették. A 
chicagói kat. kongresszus alkalmából megláto
gatta az amerikai tótokat és különböző helyeken 
körülbelül 100 előadásban ismertette és kritizálta 
Szlovenszkó mai viszonyait. 

Hlohovec = Galgóc. 
Hobart, Tasmania fővárosa, (1921) 53,132 lak. 

*Hobbs, William Herbert, északamerikai geo
lógus, szül. Woreesterben (Massachusets) 1864 
júL 2. Michiganban 1906. egyetemi tanár lett. 
Főbb művei: Earthquakes(1908); Characteristics 
of existing glaeiers (1912); Earth evolution and 
its facial expression (1921). 
*Hobhouse (ejtsd :-hausz), Leonard Trelawney, 

angol szociológus, szül. 1864. A londoni egyetem 
tanára. Főbb művei: The labour movement 
(2. kiad., 1898); Democracy and reaetion (1904), 
melyben a kollektivizmust és liberalizmust egyez
teti össze; Theory of knowledge (3. kiad., 1921); 
Mind in evolution (2. kiad. 1915); Morals in evo
lution (2 köt., 3. kiad., 1915); Developement and 
purpose (1913); Principles of sociology (1918— 
1924); Matériái culture and social institutions of 
the simpler peoples (Whederrel és Ginsberggel, 
1915). Mint a gazdasági liberalizmus híve, Buda
pesten a Cobden-szövetsógben is tartott előadást. 

Hobica (Hobifa), Hunyad vm. (Tr. R.) 
. Hobicaurikány (Uricani Hobiceni), Hunyad 
vm. (Tr. R.) 

Hobicavárhely (Hobita), Hunyad vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Hoboken, város New Jersey északamerikai 
államban, (1920) 68,166 lak. 

Hobol, kisk. Somogy vármegyében, (1920) 854 
lakossal. 

Hocheder Kari, német építész, megh. Mün
chenben 1917 jan. 22. 

Hochemmerich, 1. KJieinhausen- (XX. k.). 
Hochenburger, Viktor von, osztrák miniszter, 

megh. 1918 aug. 9. 
Hochhalt Károly, orvos, megh. Budapesten 

1921 máj. 19. 
Hock János (1. X. köt.). Az 1918 okt.-i forrada

lomban a Nemzeti Tanács elnöke volt. A Károlyi
kormány bukása után Cseh-Szlovákiába mene
kült, ott azonban intranzigens magatartása miatt 
fogságba vetették. Amikor kiszabadult, Bécsbe 
költözött. Az utóbbi években Amerikában propa-
ganda-utat tett. A külföldi lapokba irt és a ma
gyar kormányrendszer ellen irányuló cikkei miatt 
pörbe fogták, az állami és társadalmi rend hatá
lyosabb védelméről szóló törvény alapján. 
*Hocking, 1. Silas Kitto, angol író, szül. St. 

Siephen'sben 1850 mára 24. Tanulmányai vó-
ge^tóvel lelkész lett. Népszerűvé vált regényei: 

I 
AleeGreen (1878); Who shall judge? (1910); 
His own accuser (1917); Watchers in tha dawn 
(1920). 

*2. H., Joseph, H-1. öccse, angol író, szül. 1860 
nov. 7. Szintén vallásos irányú regényeket ír: 
Fater easterbrook (1891); Zillah (1892); The 
scarlet woman (1899); Tommy and the maid of 
Athens (1917); The pomp of yesterday (1918). 

Hocsa (Choca), Zemplén vármegyében. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hodász, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1747 lak. 

Hódegyháza (Jazovo), Torontál vmegye, (Tr. 
SzHSz.) 

Hodeida, azelőtt vilajet fővárosa, 1919-től Je
men önálló arab ország kikötővárosa, 80,000 lak. 

*Hodge (ejtsd: hodzs), Jolin, angol munkáspárti 
politikus, szül. Muirkirkben 1855 okt. 29. Fém
munkás volt és már korán foglalkozott szakszer
vezeti politikával. 1915-ben Henderson minisz
tersége alatt a Labour Party elnöke lett, 1916. 
munkaügyi miniszter. 1917—19-ig nyugdíjügyi 
miniszter volt. 

*Hodges (ejtsd: iiodzsisz), Frank, angol politikus, 
szül. Woolastonban 1887. Szónbányamunkás volt, 
de társai támogatásával az oxfordi egyetemen és 
Franciaországban tanult; 1918. a bányászszövét
ség titkára, 1923. munkáspárti képviselő, 1924. 
a Mac Donald-kormányban az admiralitás civil
lordja, 1925-ben az internacionális bányász
szövetség főtitkára lett. Érdekes munkája : My 
adventures as a labour leader (1925). 

*Hodgkin (ejtsd: hodzskin), Thomas, angol tör
ténetíró, szül. Tottenhamben 1831 júl. 29., megh. 
Falmouthban 1913 márc. 2. A londoni egyetemen 
tanult és sokáig bankár volt. Müvei: Italy and 
her invaders (8 köt., 1880—99); Letters of Cas-
siodorus(1886); Dynasty of Theodosius (1889); 
Life of Theodoric (1891); Life of George Fox 
(1896); Life of Charles the Great (.1897); Political 
history of England (I. köt. 1906). 

Hodgya (Hogia), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Hódi (Hody), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hodinka Antal, történetíró, 1914. a pozsonyi 

egyetemen a magyar történelem nyilv. rendes 
tanárává nevezték ki; 1926-ban az időközben 
Pécsre helyezett egyetem bölesészetkarának dó-
kánja lett. 1918-ban jelent meg a római levél
tárakról szóló nagy ismertető műve, Bossányi 
Regestáinak I. kötetében és külön is. Ujabban a 
ruténok történetével foglalkozik; H. a szláv tör
ténet legkiválóbb művelőinek egyike. 1918-ban 
megjelent Adalékok az ungvári vár és tarto
mánya és Ungvár város történetéhez c. munkája. 
Egyéb újabb müvei: A kárpátalji rutének lakó
helye, gazdaságuk és múltjuk (Budapest 1923; 
ugyanez franciául, angolul és ruténul is); A 
muszka könyvárúsok hazánkban (gróf Klebels-
berg-Emlékkönyv); A magyarországi rutén le
települések története (megbízás a Magyar Tud. 
Akadémia II. oszt. által hirdetett nyilt pályá
zaton). 

Hodler, Ferdinánd, svájci festő, megh. Genf
ben 1918 máj. 19. 

Hódmezővásárhely t. j. város (1. X. köt.), né
pessége (1920) 60,922 volt, egy km'-re 80*1 lakos . 
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jut. Anyanyelvre nézve volt a népesség között 
60,223 magyar (98-9%), 152 német (0-3°/0), 155 tót 
(0-3%), 142 román (0-2%), a többi egyéb. Hit fele
kezetre nézve 19,025 rom. kat. (31-2»/0), 212 gör. 
kat. (0-3°/0), 36,675 ref. (60-2%), 2712 ág. h. ev. 
(4-5%), 494 gör. kel. (0-8°/0), 397 unit. (0-7%), 1226 
izr. (2%) és 181 egyéb (0-3%)- Foglalkozására 
nézve a népesség 63-3°/0-a őstermelő, 1 6 5 % a 
az iparhoz tartozik, 4-2°/0-a a kereskedelem- és 
hitelhez, 2'3%-a, közlekedéshez, 4-3%-a a köz
szolgálat és szabadfoglalkozások körébe, l-2°/0-a 
a vóderőhöz, 2-0%-a k. m. n. napszámos, 2'4°/0-a 
nyugdíjas stb., 2-1%-a házicseléd, l'7°/0-a egyéb 
ós ismeretlen foglalkozású. A tulajdonképeni 
kereső népességből (30,406) őstermelő 19,230, az 
iparhoz tartozik 4859, a kereskedelem- ós hitel
hez 1229, a közlekedéshez 444, a közszolgálat és 
szabadfoglalkozások körébe 1105, a véderőhöz 
549, k. m. n. napszámos 718, nyugdíjas stb. 767, 
házicseléd 1201, egyéb és ismeretlen foglalko
zású 304. Az eltartottak száma: 30,516. Köz
művelődés tekintetében az összes népesség 
78'8°/0-a, a 6 éven felüli népességnek pedig 
84-9°/0-a tud írni-olvasni. 

Hodony (Hodani), Temes vm. (Tr. R.) 
Hodosány (Hódosán), Zala vm. (Tr. SzHSz ) 
Hodoscsépány, kisk. Borsod, Gömör és Kis

hont közig. egy. egyes vm., (i920) 1957 lak. 
Hodosfalva (Hodis), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Hódság (Odzaci), Bács-Bodrog vm., (1921) 5306 

lak. (Tr. SzHSz.) 
*Hodza Milán, tót politikus, szül. Szucsányban 

(Turóe vm.) 1878. Jogi pályára készült a buda
pesti egyetemen, de csakhamar teljesen a hírlap
írásra adta magát. 1903-ban Slovensky Tyzdennlk 
című tót hetilapot alapított Budapesten, majd 
Slovensky Dennik c. napilapot, mely azonban 
csakhamar megszűnt. 1905-től egy cikluson át a 
kulpini kerületet képviselte a magyar ország
gyűlésen. A fordulat után, 1918 okt.-ben a cseh 
kormány politikai megbízottja volt Budapesten, 
később államtitkár, azután unifikációs miniszter, 
majd földmívelósügyi miniszter lett Prágában. 
A cseh agrárpárt egyik alapítója és a Felvidéken 
folytatott földreform főintézője. Nagyobb iro
dalmi munkája: Ceskoslovensky rozkol (Cseh
szlovák viszály, Prága 1920). 

Hodzsent (Chodsent), város az Özbék tanács
köztársaságban, (1925) 35,580 lak. 

*Hoechstetter, Sophie, német írónő, szül. Pap-
penheimben 1873 aug. 15. Müvei: Pránkische 
Novellen (2 köt, 1920); Sehnsucht, Schönheit, 
Dámmerung (3. kiad. 1921); Passión (22. kiad. 
1921); Brdgesicht (5. kiad. 1921); Brot und Wein, 
Letzte Plamme (1921); Prau Htittenrauchs Wit-
wenzeit (reg.); Augusts Rettung; Scheinwerfer 
(reg.); Meine Schwester Edith; Maskenball des 
Herzens (reg., 1923); Das Krongut (reg., 1923); 
Der Weg nach Sanssouci (nov., 1925); Das Kind 
von Európa (1925). 

Hoek van Holland, németalföldi kikötő, itt 
sülyesztette el 1914 szept. 22. Weddingen kapi
tány U 9. tengeralattjárója a Cressy, Aboukir és 
Hogue nevű angol cirkálókat. 

*Hoen, Maximilián von, osztrák hadtörténész, 
szül. Fuldában 1867 febr. 17. Katonai pályán 

működött és 1917. a sajtóhadiszállás vezetője, 
majd a hadilevéltár őre, 1918. táborszernagy, a 
háború után pedig a bécsi állami levéltár veze
tője lett. Müvei: Erster u. zweiter schlesischer 
Krieg(1907);Oesterr.Erbfolgekrieg(1898-1907); 
Krieg 1809 (1907—09); Schlacht bei Wagram 
(1909); Die Hauptarmee 1814 (1912); Feldzug v. 
Leipzig (1913); Üesterr.-Ungarns Wehrmacht im. 
Weltkrieg (1918). 

Hoenshroech (ejtsd: húnszbrúcii), Paul, von gróf, 
német kulturtörténész, megh. Berlinben 1923 
szept. 3. Művei a X. köt.-ben felsoroltakon kívül: 
Die deutschen Jesuiten der Gegenwart und der 
konfessionelle Priede; Religion oder Aberglaube; 
Rom u. d. Zentrum (1914); Wesen d. Christen-
tums(1920); Wider das Papsttum (1921); Der 
Jesuitenorden. Eine Encyklopadie (2 köt. 1926). 

Hoernes, Moritz, osztrák archeológus és etno
lógus, megh. Bécsben 1917 júl. 10. 

*Hoetzsch, Ottó, német történész és politikus, 
szül. Lipcsében 1879 febr. 14. 1906-ban Berlin
ben magántanár lett, majd a poseni akadémia 
történelemtanára, 1912. Berlinbe nevezték ki 
Kelet-Európa történetének rendes tanárává. 
1911—14-ben a katonai akadémián is tanított. 
Mint képviselő a német nemzeti párthoz csatla
kozott. Híresek a Kreutzzeitungban megjeleni 
külpolitikai cikkei (Mittwoch-Rundschau). Főleg 
orosz alkotmánytörténelemmel foglalkozik. Ki
váló munkája: Russland, Gesch. vom japán, bis 
z. Weltkrieg (2. kiad. 1917). Ezenkívül: Der Krieg 
u. d. grosse Politik (3 köt. 1917—1920). 

Hof, város Bajorországban, (1925) 41,377 lak. 
Hofbauer Zsófia, énekesnő, megh. Budapesten 

1916 jan. 2. Gazdag művészi pályafutásának 
emlékei közül följegyzésre méltó, hogy az el
nyomatás idejében Albrecht kir. herceg kíván
ságára a bécsi Burg-szinházban énekelte a Szó
zatot és Himnuszt. 

•Hofer, Kari, német festő, szül. Karlsruheban 
1878 okt. 11. Festményei a drezdai, frankfurti, 
hallei és mannheimi gyűjteményekben vannak. 

Hoffacker, Kari, német építész, a karlsruhoi 
iparművészeti iskola igazgatója, megh. 1910 
máj. 31. 

*Hoffensthal, Hans von, (Hepperger), német 
elbeszélő író, szül. Oberbozenban 1877 aug. 16., 
megh. Bozenban 1914 dec. 9. Orvos volt Inns
bruckban. Főbb regényei: Maria-Himmelfahrt 
(1905); Lóri Graff (1909); Hüdegard Euhs Haus. 
(1910); Mog (1914). 

*Hoffmann Edith, művészettörténetire, szül. 
Brassóban 1888 dec. 7. Az egyetemet 1910. elvé
gezvén, 1913. a Szépművészeti Múzeum szolgá
latába lépett, ahol mint igazgató-őr a grafikai 
osztályt vezeti. Számos szaktanulmányán kívül 
főbb művei: Barabás Miklós (1923); Der Künst-
lerische Schmuck der Corvin-Codices (1925). 

•Holfmann, 1. Adolf, német szocialista, majd 
kommunista politikus, szül. Berlinben 1858 márc. 
22. Népiskolát végzett, majd vésnök, rajzoló, 
vasmunkás, takács és aranyozó volt. 1890-bea 
átvette a Zeitzer Volksbotet, azután Berlinben 
telepedett meg mint kiadó és könyvkereskedő. 
1904—6-ig birodalmi gyűlési képviselő volt, 1908. 
az első szocialisták között volt, akiket a porosz. 
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országgyűlésbe választottak. A háború alatt a 
független szociálistapárthoz tartozott, a forra
dalom alatt Haenischsel együtt népbiztos volt a 
porosz kultuszminisztériumban, de 1919 jan. 1. le
mondott. 1920-ban kivált a független szocialista
pártból és a kommunistákhoz csatlakozott. Nagy 
hírre tett szert röpirata: Die 10 Gebote und die 
besitzende Klasse. 
*2. H., Arthur, a svájci szövetségi tanács volt 

elnöke, szül. St. Gallonban 1857. Előbb a svájci 
parlament legjelentékenyebb jogász tagja volt 
szabadelvű demokrata programmal. 1914-ben vá
lasztották elnökké és minden igyekezetével Svájc 
semlegességének megőrzése mellett volt. 1917 
jún., miután Grimm svájci szocialista politikust 
támogatta a német-orosz béketárgyalások kiépí
tési törekvésében, az entente nyomása alatt le
mondott. 
*3. U., Erich, német dermatológus, szül. Witz-

mitzben (Pommeránia) 1868 ápr. 25. Része volt 
a szifilisz kórokozója, a spirochaeta paliida 
felfedezésében. 1908-ban Halléban, .1910-ben 
Bonnban lett egyetemi tanár. Művei: Aetiologie 
der Syphilis (1906); Portschritte in der Brkennung 
und Behandlung der Syphilis (1913); Behandlung 
der Haut- und Geschlechtskrankheiten (1917, 
4. kiad. 1923). 

4. H., Ernst Theodor Amadeus, német Író, 
müveinek újabb magyar fordításai: Az arany 
cserép (ford. ifj. Gaál Mózes, 1918); Muzsikus 
történetek (1921); Az idegen gyermek (ford. Gedő 
Elza, 1922); Az Artus-udvar (ford. Takács Mária, 
1922); Martin mester, a kádár és legénye (ford. 
Bédey Tivadar, 1922); Scndéry kisasszony (ford. 
n. a. 1922); Diótörő és egérkirály. Az idegen 
gyermek (ford. Juhász Andor, 1924); Brambilla 
hercegnő (ford. Sárközi György, 1925); Gluck 
lovag (ford. Czébe Gyula, 1925). 
*5. H., Johannes, német politikus, szül. Ibtes-

heimben, Landau mellett (Bajor-Pfalz) 1867 júl. 3. 
Tanító volt. 1908-ban beválasztották a bajor or
szággyűlésbe. 1918 nov.-ben bajor közoktatás
ügyi miniszter, majd miniszterelnök lett, de a 
tanácskormány elől Bambergbe menekült, 1919 
ápr.-ban, a tanácskormány leveretése után 
visszatért. 1919-ben mint többségi szocialistát 
beválasztották a német nemzetgyűlésbe.-
*6. H., Kai, dán költő, szül. 1874. Versein erős 

francia, különösen Baudelaire-hatás érzik. Leg
ismertebb kötetei: Liliomok a sötétben (1899); 
Város és tenger; Az ország; A nap alatt; Fehér 
partok ; Otthon és haza. 
*7: H., Max, német tábornok, szül. Homburg-

ban (Cassel) 1889 jan. 25. A japáni hadseregben 
résztve t az orosz-japáni háborúban, majd a nagy 
vezérkarhoz került. 1914-ben Ludendorff segédje, 
1916. utódja lett, mint a keleti hadsereg főpa
rancsnokságának vezérkari főnöke. 1917 okt. 
övezette a breszt-litovszki fegyverszüneti tár
gyalásokat. 1919 jún. 26. nyugdíjazták, mert 
vonakodott elismerni a versaillesi békét. 
•Hofmann Titer báró, osztrák-magyar tábor

nok, szül. Bécsben 186 > jún. 10., megh. u. o. 
1923 máj. 8. 1911-ben lett vezérőrnagy, 1914. 
altábornagy, majd gyalogsági tábornok, a világ
háborúban hadtestével a Kárpátokat védte; 1915. 

győzelemmel harcolt Stryjnél; 1918. Ukrajná
ban parancsnokolt a háború végóig. 

*Hofmann, Albert von, német történetíró, szül.. 
Berlinben 1867 szept. 30-án. Marburgban 1924. 
egyetemi tanár lett. A történelmi eseményeket 
földrajzi feltételekkel kapcsolja össze okfejtései
ben. Főbb művei: Historischer Reisebegleiter für 
Deutschland (1904—08); Das deutsche Land und 
die deutsche Geschichte (1920); Das Land Italien 
undseine Geschichte (1921); Politische Geschichte 
der Deutschen (4 köt., 1921—25); Historische 
Stádtebilder (4 köt., 1922—24). 

Hof mannsthal,Áwgro, német költő újabb mű vei: 
Prinz Bugen der edle Eitter (1915); Alkestis 
(trag., 1916); Rodauner Nachtráge (1920); Der 
Schwierige (vigj., 1921); Christinas Heimkehr 
(kom.); Die Prau ohne Schatten (elb.); Plorinde ; 
Buch der Freudé (1922); Der Unsterbliche (vigj., 
1923); Das Salzbnrger grosse "Welttheater; Re-
den und Aufsátze; Gesammelte "Werke (6 köt. 
1924); Der Turm (dráma, 1925). A Die Frau ohne 
Schatten-ból R. Strauss operát irt. Műveinek újabb 
magyar fordításai: A költő és a ma, Levél (két 
tanulmány, ford.- Lányi Viktor, 1913); Tizian ha
lála, (erkélyjelenet, fbrd. Fránya Zoltán, 1914); 
Idül (ford. Fegyverneki István, 1922); A balga 
és a halál (ford. u. &., 1922); Akárki (ford. Kál
lai) Miklós, 1924). 1920-ban a Kamara-Szinház 
bemutatta A balga és a halált, a Vígszínház az 
Akárki c. moralitást. 

Hofmeister, Franz, német kémikus, megh. 
Würzburgban 1922 júl. 27. 

Hóföld (Fofeldea), Szeben vm. (Tr. R.) 
*Hogarfch, Dávid George, angol archeológus, 

szül. Barton-on-Humberben 1862 máj. 23. •Win
chesterben és Oxfordban tanult, majd 1887—94-ig 
Kis-Ázsiában járt tanulmányúton. Sok ásatást 
vezetett: Paphos (1888); Dgr el Bahari (1894); 
Naukratis (1899 ós 1903); Knossos (1900); Ephesus 
(1904—5); Assiut (1906—7); Carehemish (1911). 
1897—1900-igaz athéni British School igazgatója 
volt, 1909. az oxfordi Ashmolean-múzeum őre lett. 
A világháború alatt az angol admiralitás meg
bízásából Kairóban működött, majd külön misszió
val Arábiába küldték, 1918. a palesztinai angol 
sereghez csatlakozott, 1919.pediga párisi bóketár-
gyalásokon brit megbízottként szerepelt. Fő mü
vei: Devia Cypria(1890); A wanderingscholar in 
the Levant (1896); Philip and Alexander of Mace
dón (1897); The Nearer East (1902); The pene-
tration of Arabic (1904); Aceidents of an anti-
quary'slife(lOlO); The Balkans(1015); Hittite 
seals (1920) stb. : 

Hohenberg Zsófia hercegnő,®iü\. Ghotek grófnő 
(1. X. köt.), férjével, Ferenc Ferdinánd trónörö
kössel együtt meggyilkolták Sarajevóban 1914 
jún. 28. (L. Ferenc Ferdinánd, XX. köt.) 

Hohenfels, Stella, német színésznő, megh. 
Bécsben 1920 febr. 21. 

Hohenlimburg, porosz város Arnsberg kerület
ben, (i9i9) 13,649 lak. 

Hohenlin'de, porosz község Sziléziában, (1919) 
11,776 lak. 

Hohenlohe hercegi család, (1. X. köt.). 1. H.-
Oehringen Ghrisiian Kraft herceg, Újest her
cege, megh. Somogyszobon 1926 máj. 18. 

Bévai Nagy Lexikona. XX. Ttot. 
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2. n.-ScMUingsfürst Gottfried herceg, 1914. 
berlini osztrák-magyar nagykövet, 1917. vezér
őrnagy lett. 

3. H.-Schillingsfürst Konrád herceg, osztrák 
államférfiú, megh. Leobenben 1918 dec. 21. 1915 
nov.-től 1916 aug.-ig osztrák miniszterelnök, 
1917—18. első főudvarmester volt. 

4. H.-Sclúllingsfürst Franciska liercegnöt, 
H. S. leányát (szül. 1897 jún. 21.) 1917 nov. 29. 
nőül vette Miksa főherceg, IV. Károly magyar 
király testvéröccse. 

Hohenmauth (Mhto Vysoké), város Cseh
országban, (1921) 10,513 lak. 

Hohensalza (lengyelül Inoioradaw), város 
Posenban, (1921) 24,277 lak. 1919 óta Lengyel
országhoz tartozik. 

Hohenschönhausen, 1. Berlin-Hohenschön-
hausen. (XX. köt.) 

Hohenstein-Erastthal, város Szászországban, 
(1925) 16,786 lak. 

Hohenzollern, porosz tartomány, ter. 1142 
km2, (1925) 71,773 lak. 

Hohenzollern-csaZáíJ (1. X. köt). U. Vilmos 
német császár és Poroszország királya 1918 nov. 
9., illetve nov. 28. lemondott a német császári és 
a porosz királyi trónról. — Vilmos, Hohenzollern-
Sigmaringen hercege 1915 jan. 20. nőül vette 
Adelgwnda bajor hercegnőt, III. Lajos bajor király 
leányát (szül. 1870 okt. 17). 
•Hohlbaum, Róbert, német író, szül. Jagern-

dorfban 1886 ang. 23. Egyetemi könytárőr Bécs
bon, írt költeményeket, elbeszéléseket, regényeket. 
Önállóan megjelent müvei: Der ewige Lenzkampf 
(elb., 1912); Österreicher (1914); Deutsche Ge-
dichto (1916); ünsterbliche (elb., 1919); Der wilde 
Christian (reg., 1921); Grenzland (reg., 1921); 
Die deuteche Passión (1924); Vaterland (költ., 
1925). 

*Hohler, Thomas Beaumont, sir, angol diplo
mata, szül. Fawkham Manorban (Kent) 1871 
márc. 15. Tanulmányait Etonban és Cambridge-
ben végezte, 1894. kapta attaséi kinevezését. 
Működött Konstantinápolyban, Szentpétervárott, 
Kairóban, Tokióban, Mexikóban, Washingtonban 
stb. mint kövotségi titkár, főkonzul, majd követ
ségi tanácsos. Mint rendkívüli követ és megha
talmazott miniszter Calthorpe tengernagy külön 
missziójával 1918 nov. Konstantinápolyba küld
ték; 1919 doo. 15. Budapesten High Commissioner, 
ugyanitt 1921 júl. 26. rendkívüli követ és meg
hatalmazott minisztor lett. 1924 okt. 15. hagyta 
el Budapostot, amikor Mexikóba helyezték át. 

Hoitsy Púi, ,9, proletárdiktatúra után újjá
alakult Otthon írók és Hírlapírók Köre elnökének 
választotta, miután már korábban a Magyar
országi Hírlapírók Nyugdíjintézetének is elnöke 
volt. Ujabban számos tudományos cikke és vissza-
emlókozóao jolout meg több politikai napilapban. 
1937-bon felsőházi tagnak nevezték ki. Újabb 
önálló művei: Rt'.gi magyar alakok (1923); 
Laknak-e a másviláqon ? (1924.) 

Hóka (Havka), Szepos vm. (Tr. Ce.-Szl.) 
•Hokaído (Jesso), japáni országrész, ter. 

94,784 km*, (1920) 2.359,183 lak. 
•Hokuroku, japáni országrész, ter. 25,068 km2, 

(1920) 3.847,265 lak. 

Holbák (Holbav), Pogaras vm. (Tr. R.) 
Holbák, kikötőváros Dániában, (1921) 11,198 

lakossal. 
Holborn, London egyik közigazgatási kerülete, 

(1921) 42,796 lak. 
*Holbrooke (ejtsd: —brúk), Joseph Charles, angol 

zeneszerző, szül. Croydonban 1878 júl. 5. Atyja zon
goraművész volt, aki fiát magával vitte hangver
senykörútjaira. Mikor azonban Londonban zeneta
nári állást kapott, megtelepedett ott és fiát is zongo
rázni és hegedülni taníttatta. 1900-ban mutatták 
be szimfonikus költeményét: The raven. Többi 
müve: Queen Mab (1904); The bells (1907); 
Hotnage to Poe (1908); Apolló and seaman (1908); 
Children of Don (opera, 1911); Dylan (opera, 
1913); Bronwen (1915); The wizard (1915); The 
enchanted garden (ballet, 1915). Számos zenekari 
szerzeményén kívül írt hegedű- és zongoraverse
nyeket (The song of Iwyn ap Nudd), quartetteket, 
egy kürt-triót, három quintettet, négy szextettet 
és több drámai jelenetet énekhangra és zene
karra. V. ö. George Lowe, J. H. and his work 
(1920). 

Holcmány (Hosman), Szeben vm. (Tr. R.) 
Holesik (Holckovce), Zemplén vármegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Holdén, 1. Edward Hopkinson, sir, báró, an

gol bankár, szül. Tottingtonban (Lancaster) 
1848 máj. 11., megh. 1919 júl. 23. Kisbankhiva
talnokból dolgozta föl magát a legelső bank
vezérek közé. 1909-ben báróságot kapott, 1915. 
Lord Readinggel az Egyesült-Államokban járt, 
hogy rendezze az angol-francia kölcsön ügyét. 

2. H., Edivard Singleton, amerikai csillagász, 
megh. New Yorkban 1914 márc. 16. 

Holder, Alfréd, német klassz, filológus, a karls-
ruhei udvari könyvtár igazgatója, megh. Karls-
ruheban 1916 jan. 11. 

•Holding-társaság. A német Dachgesellschaft 
mintájára alakult keretrészvénytársaságok, ame
lyek alaptökéje az egy érdekkörbe tartozó vállala
tok részvényeinek letéteményezése vagy átvétele 
útján alakul. Feladatuk a vezetés közös irányí
tása, a vállalatok hiteligényei kielégítésének köz
vetítése, sokszor azonban csak forma. A világ
háború után a különböző államok területeire 
szótszakított vállalatok érdekeinek megvédése 
szempontjából különös jelentőségre emelkedtek. 

Holdmézes (Hold), Arad vm. (Tr. R.) 
Holdvilág (Hoghűag), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Holgtiin (S- Isidro de)i város Cuba sziget 

köztársaság Oriente tartományában, (1919) 13,768 
lakossal. 

Holgya (Holdea), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Holic = Holics. 
Holios (Holic), Nyitra vm., (1919) 5593 lak. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Holitscher Arthur, magyar születésű német 

író, szül. Budapesten 1869 aug. 22. Beutazta 
Európát, Amerikát, Szovjet-Oroszországot és 
Palesztinát, mindenütt a társadalmi és politikai 
visszonyokat tanulmányozta. Szépirodalmi és út-
leíró munkáin kívül főleg pacifista és progresz-
sziv-szocialista tevékenységet fejt ki. Müvei: 
Loidende Men3chen (elb., Í893); Weisse Liebe 
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{reg., 1896); An die Schönheit (trag., 1898); Der 
vergiftoto Brunnen (reg., 1900); Das andereUfer 
{dráma, 1901); Wollust und Tod (elb., 1902); Der 
sentintentale Abenteuer (elb., 1905); Charles 
Baudelaire (1905); Lében mit Menschen (1906); 
Der Gólem (dráma, 1909); Worauf wartost du ? 
(reg. 1910); Amerika heute und morgen (1912); 
Gesch. aus zwei Welten (1914); In England, Ost-
preussen, Südösterreich 1914—1915 (1915); Brú
der Wurm (1918); Das amerikanische Gesicht 
(1918); Wildes Zuchthausballade (1918); Schlaf-
wandler (reg., 1919); Adela Bourkes Begegnung 
(reg., 1920); Ideale an Wochentagen (Aui'satze, 
1920); Drei Monate in Sowjet-Eussland (1921); 
Stromab die Hungerwolga (1922); Eeise durch 
das jüdisclie Palástina (1922); Gesang an Palá-
stina(1922);EkstatischeNovellen(1923;; Amerika, 
eine Auswahl für die sozialistische Jugend (1923); 
Pranz Masereel (1923); Das Theater imEevolution. 
Russland (1924); Lebensgesehichte eines Rebellen 
(1924); Der Narrenbaedeeker (1925). 
•Holl, Kari, német prot. teológus, szül. Tübin-

genben 1866 máj. 15., megh. Charlottenburgban 
1926 máj. 22. Előbb tübingeni, majd berlini egye
temi tanár volt. Főbb művei: Die Sacra Paral-
lela des Johannes Damascenus (1897); Enthusias-
mus und Bussgewalt beim griech. Mönchtum 
(1898); Fragmente vornicánischer Kirchenváter 
aus der Sacra Parallela (1899); Die Bedeutung 
der grossen Kriege für das religiöse und kirch-
licheLeben innerhalb desProtestantismus (1917); 
Gesammelte Aufsatze zur Kirehengesehiohte 
(1921). 

Hollád, kisk. Somogy vm., (1920) 761 lak. 
Hollaender Hugó, orvos, megli. Budapesten 

1922 okt. 18. 
*Hollaender, Félix, német író, szül. Loebschütz-

ben 1867 nov. 1. 1913-ig a berlini Deutsches 
Theater dramaturgja volt, 1920. a három berlini 
Reinhardt-szinház vezetője lett. Müvei: Katzen-
gold.(dráma, 1892); Frau Ellin Röto (reg., 1893); 
Starnrwindim Westen (reg., 1895); Passión Fon-
telU (elb., 1896); Das letzte Glück (reg., 1899); 
Erlösung (reg., 1899); Der Weg des Thomas Truck 
(reg., 1902); Ackermann(tragikom., LotharGold-
schmidttel, 1903); Der Baumeister (reg., 1904); 
Traum und Tag (reg., 1905); Der Pflegesohn (elb., 
1906); Charlotte Adutti (reg., 1907); Die Witwe 
(elb., 1907); Ágnes Feustels Sohn (reg., 1908); 
Dnser Haus (reg., 1911); Der Eid des Stephan 
Huller (reg., 1912); Der Tánzer (reg., 1914); Die 
Kastellanin (reg., 1921); Salamons Sehwieger-
tochter (reg.); Der Demütige und die Sangerin. 
Magyarul megjelent: Truck Tamás útja (ford. 
Lenkei Henrik, 1921). 

Hollán, 1. Sándor, id., államtitkár, a proletár
diktatúra alatt a terrorizmus egyik első áldozata 
volt. 1919 ápr. 23. lakásáról fiával együtt (1. H. 
2.) elhurcolták és miután testileg és lelkileg 
megkínozták, a Láncúidon agyonlőtték őket. 
Holttestüket a Dunába dobták. A gyilkosság 
helyét márványtábla jelzi. 

2. H. Sándor, ifj., H. 1. fia, államtitkár, Máv. 
igazgató, 1919 ápr. 23. a terroristák apjával 
együtt megcyilkolták. 

Hollandia, 1. Németaltóid. (XIV. és XX. köt.) 

, Hollandia, Németalföld két tartománya: 1. 
E.-H. (Noord-Holland), ter. 27a6 km*, (1924) 
1.380,914 lak., fővárosa Haarlem, (1924) 80,454 
lak. — 2. D.H. (Zuid-Holland), ter. 3136 km", 
(1924) 1.787,183 lak., fővárosa Den Haag, (1924) 
391,369 lak. 

*Hollebeke, falu Belgiumban, Nyugat-Flandriá
ban, 6 km.-re Yperntől, a világháborúban 1914. 
az yperni nagy csatában a bajorok elfoglalták, 
de 1917 júl. 31. az angolok visszafoglalták. 

Hollendonner Ferenc, botanikus, 1914. a mű
egyetemen magántanárrá habilitálták. 1916-ban 
budapesti reáliskolai, 1921. polgári iskolai tanár
képző főiskolai rendes tanár lett. 1922. a tud. 
egyetem magántanárává avatták az összehason
lító növényszövettan tárgykörből. Újabb müvei: 
Növényszövettani és mikrotechnikai eljárások 
(a Mikrokosmos több évfolyamában); A magyar
országi praehistorikus fák és faszenek mikrosz
kópos vizsgálata (1925). 

Holló,l. Barnabás, szobrász, megh.Budapesten 
1917 nov. 2. 

2. JET. Lajos, volt orsz. képviselő, 1914 jan. 1. 
visszalépett a Magyarország főszerkesztői állá
sától, megh. Budapesten 1918 jan. 14. 

*3. H. László, festő, szül. Kiskunfélegyházán 
1887. Előbb a Rajztanárképzőnek, azután Hollósy 
Simonnak volt tanítványa, 1910—1912-ig Paris
ban, majd Olasz- és Spanyolországban dolgozott. 
1911-ben állított ki először, a Könyves Kálmán 
szalonjában, 1918 óta Debrecenben ól. Müveit 
(képmások, tájképek, bibliai kompozíciók) 1923. 
és 1926. gyűjteményes kiállításban mutatta be 
Budapesten. 

Hollóháza, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 641 
lakossal. 

Hollókő, kisk. Nógrád ós Hont közig. egy. 
egyes vm., (1920) 519 lak. 

Hollólomnic (Hólumtz), Szepes vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Hollómező (Magoaja), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Hollós Liászló, botanikus, újabb müvei: Kecs
kemét vidékének gombái (1914); Magyarország 
földalatti gombái, szarvas gomba féléi (megko
szorúzva az Akadémia Marczibányi-jutalmával, 
1917). 

Hollósy Simon, festő, megh. Técsőn 1918 
máj. 8. 

Hollószeg (Corbesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Hollywood, kaliforniai város, a filmipar köz

pontja, 1910. Los-Angeleshez csatolták. 
*Holm, 1. Korfiz, német író, szül. Rigában 1872 

aug. 21.1898—1900-ig a müncheni Simplizissimus 
főszerkesztője volt, az Albert Langen könyvkiadó 
cég társtulajdonosa. Művei: Schloss Übermut 
(elb., 1898); Arbeit (szinmű, 1899); Messalliancen 
(1900); Die Könige (drámai költ., 1901); Die 
Sünde der Vater (1905); Thomas Kerkhoven (reg., 
1906); Die Tochter (reg., 1911); Hundstage (vfgj., 
1911); Marys grosses Herz (vigj., 1912); Herz ist 
Trumpf (reg., 1917) stb. Sokat fordított oroszból, 
Gogoly, Dosztojevszkij, Csehov, Gorkij, Tolsztoj 
stb. müveiből. 

2. H, Péter Edvard, dán történetíró, megh. Ko-
penhágában 1915 máj. 18. 

85' 
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*Holnaposok, 1908. Nagyváradon alakult 
alkalmi irodalmi tömörülés azzal a céllal, hogy a 
«tespedö magyar lírát modern eszmékkel felfris 
sítsók».Tagjai voltak: Ady Endre, Babits Mihály, 
Balázs Béla, Dutka Ákos, Fhnöd Tamás, Juháss 
Gyula, Miklós Jntka. Holnap címmel két anto 
lógiát adtak ki, az elsőben Antal Sándor, a máso
dikban Kollányi Boldizsár ismertette a H. célját 
és irányát. 

Holroyd, Charles, sir, angol festő, megh 
Weybridgeben 1917 nov. 17. 

•Holstein Friedrich von, porosz államférfi., szül 
Schwedtben 1837 ápr. 24., megh. Berlinben 1909 
máj. 8. Résztvett az 1870—71-es háborúban, 1871. 
Parisban követségi tanácsos lett. 1876-ban a kül
ügyi hivatalba rendelték, ahol részt vett a berlini 
kongresszus munkálataiban. Bismarck nyu
galombavonulása után, mint az alállamtitkár 
helyettese, a német külpolitika legmórtékadóbb 
személyisége volt. Bismarck őt tartotta bukása 
közvetlen okozójának, de H. az események rész
leteit Harden Zukunftjában (1909 jún.) tisztázta. 
Viszont igaz, hogy H. 1893. Bülowot, a későbbi 
kancellárt a fontos római követi álláshoz segí
tette és siettette Eulenburg Fülöp herceg bukását. 
H. végzetes szerepót, melyet hatalom- és nyere
ségvágya, tőzsdespekulációi és intrikus szelleme 
okoztak, a háború utáni memoár-irodalomban, 
főleg Bulenburg és Hohenlohe Alexander herce
gek, Kiderlen-Wáchter, Hamann és Eckardstein 
feljegyzései, továbbá a hivatalos aktapublikáció 
derítették ki. Ezek szerint H. ellensége volt az 
orosz viszontbiztosítási szerződésnek 1890., el-
gánesolója az 1898-iki angol szövetségajánlatnak, 
előmozdítója a francia-német ellentétnek és az 
elrontott 1905-iki marokkói politikának. Ez utóbbi 
miatt fel is mentették állásától, de azért továbbra 
is tanácsadója maradt Bülow hercegnek. V. ö. 
az említett memoárokon kivül: Harden, Köpfe 
I. (1910); Fischer, H's grosses Nein (1925); Sarnm-
lung diplomatischer Aktén d. Ausw. Amtes (1922— 
1925, 1—25 köt.). 

Holtmaros (Murásmort), Maros-Torda vm. 
(Tr. R.) 

Holtnak nyilvánítás (1. X. köt.). A H. intéz
ménye körében a Pp.-nak a háborúban eltűntekre 
vonatkozó rendelkezéseit a háború hosszú tarta
mánál és az eltűntek nagy számánál fogva egy
szerűsíteni kellett. Ezt tette (a 4038/19Í9. M. E.~sz. 
rend. 7. §. felhatalmazása alapján) az igazságügy
miniszter 28,000/1919. I. M. rendeletével, amely 
külön szabályozta a világháborúval kapcsolatos 
események következtében eltűntek H.-át ós pedig 
mind az anyagi jog, mind az eljárás tekintetében. 
E rendelet értelmében — rövidített, járásbirósági 
eljárás alapján — a bíróság végzéssel holtnak 
nyilvánítja a háborúban eltűnt egyéneket, ha 
1914 jól. 24. után, de még 1917 jan. 1. előtt tűntek 
el és azóta semmi hír életbenlétükről. Háború
ban eltűnteknek nemcsak azokat az eltűnt egyé
neket kell tekinteni, akik a világháborúban mint 
a fegyveres erő tagjai vettek részt, hanem külö
nösen azokat is, akik hivatali vagy szolgálati 
viszonynál fogva vagy önkéntes segélynyújtás 
céljából, avagy egyéb okból a hadrakelt seregnél 
tartózkodtak vagy azt követték, vagy akik az 

ellenség hatalmába kerültek vagy eltűnésük előtt 
utoljára oly helyen tartózkodtak, ahol valamely 
különös hadi esemény történt, vagy pedig a világ
háború következményeként előállott harcok vagy 
belső zavarok folyamán tűntek el. A rendelet ha
tályát a 30,000/1922. I. M. rend. kiterjesztette 
azokra is, akik 1916 dec. 31. után, de 1920 jan. 1. 
előtt tűntek el és azóta nincs semmi hír életben
létükről, valamint azokra is, akik 1914 júl. 24. 
és 1917 jan. 1. közt tűntek el és bár időközben volt 
is hír róluk, de 1920. jan. 1. óta nincs hír életben-
létükről (ide tartoznak tehát a belzavarok, vala
mint az ellenséges megszállás áldozatai is). Ámi 
különösen a hadifoglyokat illeti: nemcsak azt 
lehet a rendkívüli eljárás szerint holtnak nyilvá
nítani, aki a hadifogságból tűnt el, hanem azt is, 
aki hadifogságba jutott s akiről 1917 jan. 1., ille
tőleg későbbi hadifogságba jutás esetében 1920 
jan. 1 óta nincsen hír. A H. kivételes szabályait 
az 1925. VIII. t.-c. 54. §-ában kapott felhatalma
zás alapján az igazságügy miniszter egyrészt 
a 25,700/1925. I. M. sz. rendelettel hatályukban 
fenntartotta, másrészt 44,200/1925.1. M. sz. ren
deletével kiterjesztette a háborúban eltűnt azon 
személyekre (ideértve a hadifoglyokat is), akik 
a világháború kezdetétől a trianoni békeszerződés 
életbelépéséig, vagyis 1914 júl. 24. napja után, de 
még az 1921 júl. 27. napja előtt tűntek el és 
életbenlétükről legalább is 1921 júl. 27. napja 
óta nincs semmi hír. 

*Holt testek állatvilága, 1. Tetemek állat
világa (XVIII. köt.) 

*Holtzendorfí, Henningvon,német tengernagy, 
szül. Berlinben 1853 jan. 9., megh. Prenzlauban 
1919 jún. 7. 1898-ban a Keleti-tengeri állomás 
vezérkari főnöke, 1901. Danzigban hajógyári fő
igazgató, 1903. a második cirkálóraj második 
parancsnoka, 1906. a nyílttengeri flotta első rajá
nak főnöke, 1907. altengernagy lett. 1909-
1913-ig a nyüttengeri flotta, 1915. márc—1918 
júl.-ig a tengerészeti vezérkar főnöke volí 
Nyugalombavonulásakor főtengernagy lett. 

*Holub József, történetíró, jogtörténész, szül. 
Alsókubinban (Árva vm.) 1885 ápr. 4. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten, mint a báró Eötvös
kollégium tagja végezte s itt avatták bölcsészeti, 
majd államtudományi doktorrá. 1909—1923-ig a 
Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában és kézirat
tárában szolgált. 1920-ban a budapesti tudomány
egyetem bölcsészettudományi kara a diplomatika 
magántanárává habilitálta. 1920-bán a Szent 
István Akadémiarendes, 1923. a Magyar Tud. Aka
démia II. osztálya lev. tagjául választotta. 1923 
óta a pécsi Erzsébet tudományegyetemen a ma
gyar történelem nyilv. rendes tanára. Különösen 
jogtörténeti tanulmányai értékesek, melyekben a 
magyar alkotmány- és jogtörténet több vitás és 
homályos pontját tisztázta (pl. a főispán és alis
pán viszonya). Legújabban magyar jogtörténeten 
dolgozik, mely a Magyar Történettudomány Kézi
könyvében fog megjelenni. Munkái: Istvánfty 
Miklós históriája hadtörténeti szempontból 
(Szekszárd 1909); A tolnai reformáció történe
tének vázlata (u. o. 1911); Zala vármegye kiter
jedése és határai a középkorban (Budapest 1916); 
Aföispán és alispán viszonyának jogi természeté 
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• (u. 0.1917); Magyar vármegyei represszáliák 
\u. o. 1919); A halálesetre szóló ajándékozások 
régi jogunkban (Szent István-akadémiai szék
foglaló, 1920); Az életkor szerepe középkori 
jogunkban (Budapest 1921); Le röle de l'age 
dans le droit hongrois du moyen age (Paris 1922); 
Kutatások a párisi levéltárakban (Budapest 
1923); Végrendeleti jogunk kialakulása (Aka
démiai székfoglaló 1925); A fiúsításról (Budapest 
1925). Szerkesztette a Turul-t (1914—1923). Zala 
vármegye monográfusa. 

Holuby József Lajos, botanikus, megh. Bazin-
foan 1923. 

Ho-Lung-Kiang, kínai tartomány, 1. Hei-Lung 
Kiang. (XX. köt.) 
*Hóíyaghínár (növ.), 1. Utricularia- (XVIII. k.) 
Hólyagos mogyoró (növ.), 1. Pistacia. (XV. k.) 
Holyhead, angol város, az azonos nevű szige

ten, (192D 11,761 lak. 
Holyoke, város Massachusetts északamerikai 

államban, (192a) .60,839 lak. 
Holz, Arno, német író, újabb művei: Das aus-

•gewahlte Werk (1918); Die befreite deutsche 
Wortkunst (1921). 

Holzminden, város Braunschweigban, (1925) 
12,192 lak. 

Holzwarth Jenő, budapesti egyetemi orvos-
tanárt 1919. a népegészségügyi minisztériumhoz 
miniszteri tanácsossá nevezték ki. Megh. Buda
pesten 1922 ápr. 25. 
. *Honia lou iy ia (állat), 1. Fonnia. (XX. köt.) 

Hóman Bálint (1. X. köt.), 1915. egyetemi 
kónyvtárőr, 1922. az Országos Széchenyi Könyv
tár igazgatója, 1923. a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgatója lett, 1925 júl. 2. egyetemi rendes 
tanárrá nevezték ki. A Magyar Tud. Akadé
mia és a Szent István Akadémia tagja. A Ma
gyar Néprajzi Társaság elnöke, a Minerva szel
lemtörténet-kutató társaság alelnöke. Újabb ön
álló müvei: Magyar pénztörténet 1000—1325-ig 
.(a Magyar Tud. Akadémia Marczibányi-jutalmá-
val jutalmazott munka, Budapest, 1916); Szent 
István görög oklevele (u. o. 1917); A magyar 
nép_ neve és a magyar király címe a középkori 
•itímságban (u. o. 1917); Priesacher, Wiener und 
böhmisehe Münzen in Ungarn (Wien 1918); 
Tudományos történetírásul/e megalapítása (Bu
dapest 1920); A magyar tudományosság jövője 
p 0.1920); A magyar királyság pénzügyei és 
gazdaságpolitikája Károly Róbert korában (u. 0. 
1921); Á székelyek eredete (u. o. 1921); La circo-
iazione delle monete d'oro in Ungheria e la crisi 
Enropea dell'oro nei secolo XIV, (Milano 1922); 
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése 
(Budapest 1923); A magyar történetírás első 
korszakába. 0.1923); Geschichtlich.esimNibelun-
•gcnlied (Berlin 1924); A Szent László-kori Oesta 
Ungarorum és XII—XIII. századi leszárma
zol. (Budapest 1925); A magyar hunhagyomány 
és hunmonda (u. o. 1925); Történelem és katho-
liázmus (u. 0.1925); Újabb őstörténeti kutatások 
|u. 0.1925); A forráskutatás története Magyar
országon (u. o. 1925); Közgyűjtemények (u. 0. 
1926). A Magyar Történelmi Társulat megbízá
sából szerkeszti a Magyar Történettudomány 
£ézikönyvéi- . . 

Homapatak (Homosdia), Krassó- Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Homberg (am Niederrhein), község Düssel
dorf kerületben, (1919) 24,648 lak. 

Homburg (Bad H.), porosz város és fürdőhely 
a wiesbadeni kerületben, (1925) 26,084 lak. 

Homestead, város Pennsylvania északameri
kai államban, (1920) 20,452 lak. 

Homicskó Atanáz, karrikatúra-rajzoló, megh. 
Budapesten 1916 nov. 2. 

Homok (Homok), Üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Homok (családi nevén Gserzy Mihály), író, 

megh. Szegeden 1925 dee. 16. Újabb müvei: 
Ugarimádás (színdarab, Szalay Józseffel, 1915); 
Vasárnap délután; Régi világból (1919); Az 
öreg Szeged (1922); Legendás időkből (1925). 

Homokbálványos (Bavaniste), Temes vm., 
(1921) 6174 lak. (Tr. SzHSz.) 

Homokbödöge, naaryk. Veszprém vm., (1920) 
1200 lak. 

Homokdiód (Oresac), Temes vármegyében. 
(Tr. SzHSz.) 

Homokkomárom, kisk. Zala vm., (1920) 383 lak. 
Homokmégy, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) 2858 lak. 
Homokos (Mramorák), Temes vm., (192D 4783 

lak, (Tr. SzHSz.) 
Homokszentgyörgy, kisk. Somogy vm., (1920) 

1536 lak. 
Homokszil (Uljma), Temes vármegyében. 

(Tr. SzHSz.) 
Homokterenye, kisk. Nógrád és Hont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 1387 iák. 
Homolle, Jean Théophüe, francia archeológus, 

megh. Parisban 1925 jún. 13. 
Komomx& (Humenné), Zemplén vm.,(i9i9) 4184 

lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Homonnaolyka (Vysná), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Homonnarokitó (Humeniansky Rokitov), 

Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Homonnazávod (Závadka), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Homoród (Homorod), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Homoród (ZZbíworoíZ),Nagy-Küküllő vm. (Tr.R.) 
Homoródalmás (Meresti), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Homoródbene (Beia), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Homoróddaróc (Drauseni), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Homoródjánosfalva (Jonesti), Udvarhely vm. 

(Tr.R.) 
Homoródkeményfalva (Comanesti), Udvar

hely vm. (Tr. R.) 
Homoródremete (Cálugáreni), Udvarhely vm. 

(Tr.R.) 
Homoródszentlászló (Vasileni), Udvarhely 

vm. (Tr. R.) 
Homor ódszentmárton (Martinus), Udvarhely 

vm. (Tr, R.) 
Homoródszentpál (Pauleni), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Homoródszentpéter (Petreni), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Homoródújfalu (Satu nou), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) ' " 
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* H o m r a i (Dichoceros Mcornis L., állat), ] 

Szarvascsörű madarak. (VIII. köt.) 
Homrogd, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 806 lak 
Homsz (Einesa), város Szíriában, lakosságá

nak száma 55,000. 
Ho-nan, kínai tartomány, ter. 172,300 km2, 

lak. a kínai posta becslése alapján (1923) 30.831,900, 
O. Israel mérnök számítása szerint 25.000,000, 
Fővárosa Kui-szÖng, 100,000 lak. 

Honcér (Hontisor), Arad vm. (Tr. E.) 
Honctö (Gurálionf), Arad vm. (Tr. R.) 
Hondol (Hondol), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Honduras (1. X. k.) 1., középamerikai köztár

saság, ter. 100,248 km2, (1928) 773,408 lak. Köz
igazgatási beosztása: 

„ . , . • Ter. Lak. 
DepartamentoK: (km3) (1910) 

Atlantida ... 8,363 11,372 
Choluteca ._ 4,272 45,817 
Colon ' . . . __. . . . 5,681 \ .. . „ . 
Mosqnitia . . . _ . . . 16,693 / 1 1 ' 1 » 1 

Comayagua ._ ... ... . . . ... 3,707 26,389 
Copán .. . 3,544 40,282 
Cortes . . . 4,007 23,6.19 
Graclas . . . ... _ ... ... 3,425 49,955 
Intibuca ... — _ 3,645 27.285 
Islas de la Bahia... ... 243 4,893 
La Paz . . . . . . . . . 2,800 28,764 
Ocotepeqae _. 1,455 28,150 
Olancho . . . ... . . . ... 33,247 43.368 
Paraiso ... ... _ 3,903 42,118 
Santa Barbara 4,354 39,064 
Teguclgalpa . . . ... . . . 5,556 81,844 
Valle . . . 1,685 30,479 
Y O T O _ _ 8,468 18,926 

Összesen... 100,248 553,446 

Alkotmánya 1924 okt. 3. kelt. Az elnököt ál
talános népszavazással választják 4 évi időközre, 
született H-inak kell lennie, több mint 30 és keve
sebb mint 65 évesnek. A kongresszus 42, négy 
évre választott és két évenként felerészben meg
újított tagból áll. Választó minden 21-ik életévét 
betöltött polgár vagy ha 18-ik életévét betöltötte 
ós nős, valamint írni-olvasni tud; választható 
minden 25-ik életévét betöltött polgár. A kon
gresszus jan. 1. ül össze 60 napra ós gyakorolja 
a törvényhozó hatalmat. Története: 1913. megh. 
Bonilla Manuel elnök, ekkor Bertrand dr. alelnök 
követte, aki 1915. választott elnökké lett. H. a 
világháború alatt megszakította Németországgal 
a diplomáciai összeköttetést. 1919-ben forradalom 
tört ki, Membreno alelnök és Lopez Gutiérrez 
tábornok fegyveres fölkelést szítottak Bertrand 
ellen, aki kénytelen volt elmenekülni az ország
ból. Gutiérrez diktátorrá kiáltatta ki magát, 
okt-ben pedig elnökké választották. 1921 szept. 
H. egyezményt kötött Guatemalával és San Sal
vadorral, amelyben szövetséges köztársaság léte
sítését határozták el Tegucigalpa fővárossal. 
1925-ben négy évre Migueí Paz Baraonát válasz
tották meg elnökké. Még u. a. évben politikai 
forradalom tört ki, melyet Tossa tábornok, had
ügyminiszter elnyomott. V. ö. Munro, The flve 
Republics of Central-America (Carnegie Endo-w-
ment, 1915); Lopez, Geographia de H. (1919); 
MUot, Central America (1924); Bobertson, Hist. 
of latin-american nations (1925). 

2. H., (British H), brit gyarmat, ter. 21,535 
km2, (i92i) 45,317 lak. Fővárosa Bélize, (1921) 
12,661 lak. 

Hong-kong, brit gyarmat, közigazgatási be
osztása : 

Ter. Lak. 
(km') (1923)-

H.-sziget és, tartozékai 83 •áeöjSOO' 
Kaulnn és Uj-Kaulon 49 180,000 
1898-iki bér. ter 881 85,000 

Összesen ... 1.013 730,800 

Fővárosa: Vidoria, (1924) 342,000 lak., másik 
nagy városa Kaulun, (1924) 104,600, az angol ki
mutatás szerint a gyarmat összesen 681,000 lak. 

Honolulu, az északamerikai Egyesült-Álla
mokhoz tartozó Hawai-szigetek egyike aCsendes-
Oceánban, ter. 1544 km2, (1920) 123,527 lak. Fő
városa H. kikötő, 83,237 lak. 

Honoros (Honoríci), Krassó-Szörény vm (Tr.R) 
Hont vármegye (1. X. köt.), legnagyobb részét 

(2086 km2, 91,896 lak.) a trianoni békeszerződés 
Cseh-Szlovákiának Ítélte oda. A megmaradt vm. 
területe 459 km2, népessége 1869-ben 19,318r 
1910-ben 25,360,1920-ban 27,169 volt. Egy km2-re-
59-2 lak. jut. Anyanyelvre nézve volt 22,191 
magyar (81-7%), 3984 német (14-7«/«), 867 töt 
(3'2°/0), 34román(0-l»/0),atöbbiegyéb. Hitfeleke
zet szerint 22,154 róm. kat. (81-6»/0), 70 gör. kat 
(0-3%), 2885 ref. (10-6»/0), 1496 ág. h. ev. (5-5°/„), 
17 gör. kel.(0-l<7o), 6 unit., 528 izr. (l-9«/0), atöbbi 
egyéb. Foglalkozásra nézve a népesség 60'3%-a 
őstermelő, 02%-a a bányászat- és kohászathoz, 
20%-a az iparhoz, 2-l°/0-aakereskedelem-óshitel
hez, 4'7%-a a közlekedéshez, 3-4%-a közszolgálat 
ós szabadfoglalkozások körébe, l-5°/0-aavéderóhöz 
tartozik, k. m. n. napszámos van l-4°/0, nyugdíjas 
stb. l"4°/0, házicselód l"2°/0, egyéb és ismeretlen 
foglalkozású 3-8<)/0. A kereső népességből (12,882) 
pedig 8533 őstermelő, bányászat és kohászat 13, 
ipar 2215, kereskedelem és hitel 237, közlekedés 
393, közszolgálat és szabadfoglalkozások 407, 
véderő 225, k. m. n. napszámos 256, nyugdíjas 
stb. 178, házicselód 277, egyéb és ismeretlen 
foglalkozású 148. Az eltartottak száma 14,287. 
A vármegyében sem ipartestület, sem beteg-
segélyzö pénztár nincs. Hitelintézetei: 2 takarék
pénztár és 4 hitelszövetkezet. A közlekedési há
lózat 33 km. állami, 38 km. törvényhatósági és 
36 km.köz8égi közlekedési útból áll. A vasúti vona
lak hossza 42 km. (ftllamvasút és a kezelésében 
lévő magánvasút.) Közművelődés tekintetében & 
helyzet elég kedvező, amennyiben az összes né
pességnek 77-3°/0-a, a 6 éven felüli népességnek 
pedig 863°/0-atud írni-olvasni. A vármegye terü
letén 54 iskola van 4641 tanulóval és pedig 6 
kisdedóvó, 24 mindennapi elemi, 19 általános és 
3 gazd. ismétlő, 1 iparostanonc és 1 polgári iskola. 
Közigazgatás. A vármegye 3 szolgabírói járásra 
oszlik, ú. m.: 

Járás 

Ipolysági 
Szobi __. _. 
Vámosmíkolai 

Összesen 

í 
* 
8 
8 

20 

Népes
ség-

(1920) 

8,721 
14,134 
9,314 

27,169 

E b b ő l 

magyur 

3,681 
10,551 
7,959 

22,191 

német 

6 
2,710 
1,268 

3,984 

tót III 

228 70> 
784} 2.468 
611 1,860-

867 6,086-

A vármegyében van 3 nagy- és 17 kisközség. 
A községek általában véve közepesek. 2000-en. 
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felül mindössze 3 község van, ú. m. Nagymaros 
5033, Vámosmikola 2043 és Szob 2040 lak. A vár
megye jelenleg Nógrád vármegyével ideiglenesen 
egyesítve van. Székhelye: Balassagyarmat Egy-
iiázi tekintetben 10 rom. kat. plébánia az eszter
gomi egyházmegyéhez, a reformátusok 3 anya-
ogyháza a dunántúli egyházkerülethez tartozik. 
Igazságügyi tekintetben a vármegye a budapesti 
küv Ítélőtábla s a balassagyarmati (ipolysági 
járás) és pestvidéki kir. törvényszék (szobi és 
vámosmikolai járás) területéhez tartozik. Járás
bíróság van Vámosmikolán, mely telekkönyvi 
hatáskörrel van felruházva. Közjegyző van Vá
mosmikolán és Balassagyarmaton, ügyvédi ka
mara Budapesten és Balassagyarmaton. Pénzügy
igazgatóság, adóhivatal, pénzügyőrség, állam
építészeti hivatal és erdőhlvatal Balassagyar
maton, kereskedelmi- és iparkamara, posta- és 
távirdaigazgatóság és kultúrmérnöki hivatal 
Budapesten. A vármegye területén van 10 orvos, 
35 bába, 3 gyógyszertár és 1 kórház 60 ággyal. 
Termőterülete: 75,065 kat. hold, melyből 24,289 
szántóföld. Pőterménye a búza, melyből 1923— 
1924-ben 37,761 q termett, rozs 20,438, árpa 15,298, 
zab 5041, tengeri 20,300 és burgonya 28,537 q. 

Hont, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 
vm., (1920) 940 lak. 

Hontbagonya (Bohunice pri Bátovciach), 
Bont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Hontbesenyőd (Fecenice), Hont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Hontfüzesgyarmat (Hontianske Darmoty), 
Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Honti Rezső, filológus, szül. 1879. Főként a 

franciák, olaszok, spanyolok nyelvészetével és 
irodalmával foglalkozott, értekezéseket, nyelv
tanokat és szótárakat írt. Főművei: Italienische 
Blementargrammatik; Dante; Fr. Nomi; Jaco-
pone da Todi; Fogazzaro; Az olasz kiejtésről stb. 
Számos műfordítást végzett. 

Hontkirályfalva (Král'ovce pri Krupine), 
Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Hontkisér (Kiar), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hontnádasd (Nadasany), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Hontnémeti (Nemce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hontudvarnok (Hontianske Dvorníky), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hontvarsány (Varsany), Hont vm. (Cs.-Szl.) 
Honvédség. Az 1920. í- t.-o. az ország védel

mére, a belső rend és biztonság fenntartásában 
való közreműködésre nemzeti hadsereget állított 
fel, mely a magyar alkotmányra esküt tett; a 
hadsereg ügyeit intéző miniszterre nézve azon
ban a törvény nem szentesíti az akkor használat
ban volt hadügyminiszter elnevezést, hanem a 
6. §-ból kitetszőleg megtartja a H. történelmi 
hagyományaira utaló honvédelmi miniszter ne
vet (45,801/1920. H. M. számú rendelet). A közös 
hadsereg természetesen megszűnt (1920.1. t.-c. 
11. §.) és a rávonatkozó jogszabályok legfellebb 
abban a mértékben maradtak átmenetileg alkal
mazásban, amennyiben azelőtt a H.-re is alkal
mazást nyertek. A hadsereg vezérletére, vezény
letére és belszervezetére vonatkozó királyi jogo
kat a 13. §. a kormányzónak js biztosítja, kimondja 

azonban, hogy a fegyveres erőre vonatkozó ren
delkezésekhez is miniszteri ellenjegyzés szüksé
ges ; az 1920. XVII. t.-c. 2. §-a szerint pedig a 
hadseregnek az ország határán kívül való alkal
mazását közvetlen veszély esetén is csak az össz-
minisztórium felelőssége és a nemzetgyűlésnek 
késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájáru
lása mellett lehet elrendelni. 1921 júl. 26. életbe 
lépett az 1921. XXXIII. t.-e.-be iktatott trianoni 
békeszerződés, amely megállapítja a magyar állam 
haderejének létszámát, felszerelését, kiegészítési 
módját stb. Az entente állandó kényszerének en
gedve, egymásután hozták meg azokat a törvé
nyeket, amelyek hazánkat védtelenül kiszol
gáltatják. Az 1921. XLIX. és az azt kiegészítő 
1922. Hl. t.-c. szerint a magyar állam fegyveres 
ereje a 35,000 főből álló magyar királyi H., 
amely kizárólag önként jelentkezők felvétele út
ján alakul és egészül ki, amelyben csak hivatásos 
tisztek vannak és a legénység szolgálati ideje 
12 év. A H. kiegészítése a törvényhatóságok út
ján történik; az önként jelentkezők megvizsgá
lását a H. képviselőjéből, egy katonaorvosból és 
egy közigazgatási tisztviselőből alakított állandó 
avató-bizottságok végzik. A tényleges katonai 
egyének a katonai büntető ós fegyelmi szabályok 
alatt állanak. E törvények kifejezetten is hatá
lyon kívül helyezik a véderőről, H.-ről, népfelke
lésről, hadiszolgáltatásokról szóló régi törvénye
ket. A létszámcsökkentés folytán elbocsátott hiva
tásos katonai személyek (tisztek, tisztjelöltek és 
altisztek) kivételes átmeneti ellátásáról az 1921. 
XXXV. és az azt kiegészítő 1922. IX. t.-c. rendel
kezik olyan értelemben, hogy az illetők bizonyos 
ideig (2—3 év) utolsó illetményeik élvezetében 
maradnak. A nemzeti hadsereghez tartozó hiva
tásos katonai személyek és azok hátramaradottal -
nak katonai ellátásáról egyébként az 1921. XXXII. 
t-o., a katonai nyugdíjtörvény szól. A nem hiva
tásos katonai személyekből lett rokkantak és 
azok hozzátartozóinak ellátási ügyei a munka
ügyi és népjóléti miniszter hatáskörébe tartoznak 
(1923. XXXII. t.-c. 14. §.). Ellátási díjaikat legutóbb 
a 4300/1925. M. E. sz. rendelet állapította meg, 
míg az 1360/1923. M. E. sz. rendelet testrész
pótlókkal ós gyógyászati segédeszközökkel való 
ellátásukról szól. A 27,000/1923. N. M.M. sz. ren
delet országos rokkantügyi főfelügyelői állást 
szervez, az 55,700/1923. N. M. M. sz. rendelet 
pedig a rokkant megjelölést szabályozza. A hadi
segélyeket a 6018/1923. H. M. eln. sz. rendelet 
végleg beszüntette. Minthogy a békeszerződés 
111. cikke értelmében a hadsereg új kereteinek 
megfelelő szükségletet méghaladó iskolákat meg 
kell szüntetni, az 1921. XLIV. ós az azt kiegé
szítő 1922. IV. t.-c. a katonai nevelő- és képző
intézeteket a katonatisztek ós köztisztviselők 
gyermekeinek nevelőintézetévé alakítja át és a 
vallás- ós közoktatásügyi miniszter rendelkezé
sére bocsátja. A honvédtisztképzés az 1922. X. 
t.-c. szerint ezentúl kizárólag a m. kir. Ludovika 
Akadémián történik. A hadianyagok gyártásának, 
kivitelének és behozatalának korlátozása, hadi
anyag tartásának, tanintézetek és egyesületek 
katonai célokra való felhasználásának megaka
dályozása tekintetében a békeszerződésben fog-
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lalt rendelkezéseket az 1922. XI. t.-c. hajtja végre. 
A haditengerészetre, katonai léghajózásra, hadi
foglyokra és hadisírhelyekre természetesen szin
tén a békeszerződés rendelkezései (120—132, 
144—156. cikkek) az irányadók. A világháború 
hősi halottai emlékének megünnepléséről az 1924 
XIV. t.-c, a hősi és hadifogolytemetőkről a 
2312/1923. M. E. sz. rendelet szól. L. még Magyar
ország (XX. k.). 

*Hood (ejtsd húd), Horace Lmribert Alexander, 
angol tengerésztiszt, szül. Londonban 1870 okt. 2., 
hősi halált halt 1916 máj. 31. 1883-ban lépett a 
tengerészet szolgálatába, 1897—1898. a Níluson, 
1903—1904. a szomáli parton teljesített szolgála
tot. A jütlandi tengeri csatában az Invincible 
fedélzetén elsülyedt. 

Hootjeveen, város Németalföldön, Drenthe tar-
íományban, (192S) 14,401 lak. 
*Hooper (ejtsd: húper), Horace Everett, az Ency-

clopaedia Britannica kiadója, szül. Worcesterben 
(Massaenusetts) 1859 deo. 8., megh. Bedford Hűié
ben (New York) 1922 jún. 13. Worcesterben és 
Washingtonban nevelkedett. Könyvkiadással 
foglalkozott Denverben, Chicagóban és New 
Yorkban. 1897-ben Londonba ment, A. és C. Black 
kiadókkal sajtó alá rendezte az Encyclopaedia 
Britannica 9. kiadását, majd megvette tőlük a 
kiadási jogot; 1902. 11 pótkötetet bocsátott ki, 
ós kiadott egy kisebb kózilexikonszerű kiadást 
is. Hasonló nagy vállalkozása volt a Historians 
history of the world (1904, 25 kötetben). 1922. 
ismét 3 kötettel bővítette az Encyclopaediát. Szo
ros összeköttetésben állt a Timessel is mindaddig, 
míg annak tulajdonjoga át nam szállt Northcliffe 
lord kezébe. 

Hoór Károly, szemorvos, egyetemi tanár, 1927. 
a Pázmán Péter tudományegyetem megválasz
totta a felsőház tagjává, Feltűnést keltett mun
kája : A numerus clausus (1925). 

*Hoór-Tempis István, vegyészmérnök, szül. 
Budapesten 1896 dec. 26. 1921-ben végezte a 
budapesti műegyetemet, ekkor ugyanott tanár
segéddé nevezték ki. Zenetörténeti cikkei, bírá
latai több napilap hasábjain jelentek meg. E 
Lexikonnak is munkatársa. 

*Hoover (ejtsd: hiver), Herbert Clark, amerikai 
mérnök és államférfi, szül. WestBranehban(Iowa) 
1874aug. lO.Nagy vagyont és hírtszerzett bánya-
mérnöki munkálataival az Egyesült-Államokban, 
Ausztráliában, de különösen Kínában. 1914-15-ig 
az amerikai segitőakció vezetője volt Londonban 
és 1915-17. Belgiumban. 1917-20-ig élelmiszer-
adminisztrátor volt és az Egyesült-Államok hadi 
kereskedelmi tanácsának tagja. Nagyszabású 
akciója a központi hatalmak országaiban is igen 
jótékonyan éreztette hatását és nagyban enyhí
tette a háború utáni évek nyomorát. 1921 óta 
kereskedelemügyi államtitkár (miniszter). Müvei: 
Economics in mining (1906); Principles of mining 
(1909); American individualism (1922). Nejével, 
Lou Henryvel együtt lefordította C. AgHcola 
De re metallica-ját (1912). V. ö. Vernon Kellcg, 
H. H., the man and his work (New York 1920). 

Hope, Anthony (Hawkins), angol író, müvei
nek újabb magyar fordításai: A zendai fogoly 
í 1918); A hatalmas férfi (1921).,:, 

Hopp Ferenc, műgyűjtő, megh. Budapesten 
1919 szept. 10. Röviddel halála előtt villáját nagy-
értékű keletázsiai gyűjteményével együtt a ma
gyar államnak adományozta. 

•Hoppé Rezső, polgári iskolai igazgató és zene
szerző, mint tanár és dalárdái karmester műkö
dött a fővárosban, majd a lipótvárosi Szt. István 
bazilika helyettes karnagya lett. írt egyházi 
énekeket, miséket, énekiskolát; 1913 óta a Ma
gyar Dal című szaklap szerkesztője. 
*HoppFerenc KeletázsiaiMüvészetiMuzeüm. 

Alapította Hopp Ferenc (1. X. és XX. köt.) mű
gyűjtő, ki budapesti házát és annak kertjét (VI., 
Andrássy-út 103) az épületben levő gyűjteményé
vel együtt a magyar államnak ajándékozta, azzal 
a kikötéssel, hogy a házban, a gyűjtemény meg
felelő részének felhasználásával, az alapítóról 
nevezett keletázsiai művészeti múzeum rendez
tessék be és abban minden a magyar állam más 
gyűjteményeihez tartozó keletázsiai műtárgy 
egyesíttessék. Az ajándékozó kívánsága teljesít
tetvén, a múzeum, mely az Országos Magyar 
Szépművészeti Múzeum főigazgatóságának ha
táskörébe tartozik, 1923 ápr. 28. ünnepélyesen 
megnyílt. Gazdag anyaga kínai, japáni, indiai és 
perzsa műtárgyakból áll. Legnagyobb részük 
magától az alapítótól származik (kínai bronzok, 
lakkok, fa-, csont-, jadeit- és nefritfaragványok, 
japáni lakktárgyak, csontfaragványok stb.), ki 
gyűjtőtevékenységét öt világkörüli útján s azon
kívül is mintegy harminc éven át folytatta. 
A megnyitás óta is gyarapodott a múzeum aján
dékozások és állami vásárlásokútjón. Különösen 
nagyértékü ajándékokkal járult hozzá Sehwaiger 
Imre (indiai műtárgyak, kínai festmények stb.). 
Itt állították ki a Vay Péter gróf által a magyar 
állam részére Japánban szerzett műtárgyakat és 
a Zichy Jenő gróf által az államnak és a székes
fővárosnak ajándékozott keletázsiai művészeti 
alkotásokat is. A múzeum igazgatója felvinczi 
Takács Zoltán. Tőle van a gyűjtemény kataló
gusa magyar és angol nyelven. 

Hór (Tchorovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hóra (Höra), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Horánszky Lajos, politikus (1. X. k.), a világ

háború után szélesebb körű publicisztai és tár
sadalmi működést fejtett ki. Beöthy Zsolttal és 
az irodalom több kiváló férflával 1919. megala
pította a Budai Aurora Kört, amelynek célja az, 
hogy a háború után meggyengült magyar köz
szellem ébrentartását ápolja. Ugyancsak tevé
keny része volt a Tisza István Emlékbizottság és 
Tisza István Társaskör megalapításában; ez 
utóbbinak 1924. vezető igazgatója lett. 1925-ben 
a Kisfaludy Társaság rendes tagjául választotta 
A Tisza István Emlékbizottság őt bízta meg 
Tisza István életének és korának a megírásá
val. Nagyobb terjedelmű munkája, mely a ma
gyar közélet legutóbbi félszázados történetét fog
lalja magában, sajtókószen áll. 

Horatius összes műveit lefordította Csengery 
János (1922). 

Jloidö (Hordau), Beszterce-Naszód vm.(Tr.E.) 
Horger Antal, nyelvész, 1922. a magyar nyel

vészet nyilvános rendes tanára a szegedi Ferenc 
József Tudomány-egyetemen, 1919. aM. Tud. Akar 
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démla levelező tagja. Tagja a Szent István Akadé
miának is. 1914 óta önállóan megjelent munkái: 
A nyelvtudomány alapelvei (1. kiad. 1914., 2. 
kiad. 1926.) és a Magyar szavak története (1924). 

Horgos (HorgoS), Csongrád vm., {1921) 18,410 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Horgospataka (Strámbu), Szolnok-Doboka 
vm, (Tr. E.) 

Horhát (Chrochof), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Horhi jHursa), Hont vm, (Tr. Cs.-Szl.) 
Horincevo = Herinese, 
Horlyó (Hudljovo), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Horn Emilé, iró, a Magyar Tud. Akadémia 

1914. megválasztotta külső tagjának. 
*Horn, Hermann, német író, szül. Flensburg-

ban 1874 márc. 26. Előbb hajósinas volt, majd 
könyvkereskedő segéd. Itt művelődött és kezdett 
irogatni, Művei: Zwei Dramen (1904): Die Ent-
iesselten (dráma, 1905); Shakespeares Wandlung 
.Irama, 1906); DieÁltere (dráma, 1906); Vv ie Gott-
lieb wieder zu siohkam(elb., 1907); Glück (dráma, 
1910); Menschliclie Tragikomedie (1912); Der 
íirme Buebbinder (reg., 1916); Anna vor der Hoch-
y.eit (elb. 1917); Meer nnd Matrosen (elb. 1917); Die 
.Vlannschaft der Aeolus (reg., 1918); Der heilige 
Xavér (reg., 1920); Tagé um ein Schloss (elb., 
1921); Gertrúd und Regina (elb. 1923); Der junge 
Ringseisen (reg., 1923); Meister Raeke (reg., 
1924). 
*Hornaday (ejtsd:kornedé), William Temple, 

amerikai zoológus, szül. Plainfleldben 1854 dec. 1. 
Nagyobb délamerikai és délázsiai tanulmányút 
után a newyorki állatkert igazgatója lett. Nagy 
alapítványt tett a vadállatok védelmére. Főbb 
innnkái: Two years in the jungle (1885); Ameri
can natural history (1904); Camp-ftres in the 
Oanadian Rockies (1906); Our yanishing wild lif e 
(1913); Minds and manners of wildanimals(1922); 
A wild animál round up (1925). 
•Horné (ejtsd: horn), Henry Sinclair, báró, angol 

tábornok, szül. 1861 f ebr. 1.1880-ban lépett a tüzér
ség szolgálatába, résztvett a délafrikai háború
ban, 1910-12. Aldershotban mint vezérkari ezre
des szolgált, majd a tüzérség felügyelője lett. 
1914 aug. Franciaországba ment mint az I. had
test tüzérségi parancsnoka. Ez óv okt.-ben tábor
nokká léptették elő. 1915-ben Keletre rendelték s 
Egyiptomban a XV. hadtestet vezényelte, amelyet 
1916. Franciaországba szállított és amellyel 
részt vett a Somme-csatában. 1917-ben Arras és 
Lens környékén ért el sikereket. A háború végén 
mint Stirkoke báró peer lett és 30,000 font jutal
mat kapott. 

Hornig Károly báró, bíbornok, veszprémi püs
pök, megh. Veszprémben 1917 febr. 9. 

Hornsey, város London közelében, (1921) 87,691 
lakossal. 

Hornung, Ernest William, angol iró, művei
nek újabb magyar fordításai: Egy tolvaj az éj
szakában (1921); Taromba (1933). 

Hornyákfifornawí/^Trencsénvm.CTr. Cs.-Szl.) 
•Hornyánszky, 1. Aladár, prot. teológus, szül. 

1873. A pozsonyi ev. teológián az ószövetség 
tanára. írt héber nyelvtant és tanulmányokat; 
lefordította az ótestamentum több költői és prófé
tai részletét. 

Hors t 

2. H. Gyula (1. X. köt.), a kolozsvári, majd 
a szegedi, 1926. a budapesti Pázmány Péter Tud. 
Egyetem nyilv. rendes tanára lett. 1925 óta 
elnöke a t Magyar Társadalomtudományi Társu
latnak. Újabb munkái: A homerosi beszédek 
tömeglélektanivonatkozásukban(AkaAémi£ikíaá., 
1915); Emlékbeszéd Schvarcz Gyula fölött (u. o., 
1916); nagyobb tanulmány A polis fogalmáról 
(Egyet. Philol. Közi., 1920—1921); Kis és nagy 
területű görög államok: polis és hellenisztikus 
birodalom (Tört. Szemle, 1922); Über die Idee 
des öffentlichen Meinung bei den Griechen (1923) ; 
Kultúr- és történetfilozófiai dolgozatai (A köz^ 
vélemény, A történet általános jellege, A kultúra 
tagozódása, A tudományos romantika) a Társa
dalomtudományban, a Minervában, a Budapesti 
Szemlében, az Athenaeumban és az Egyet. Philol, 
Közlönyben jelentek meg. 

*Hornyay Ödön, festő, szül. Sátoraljaújhelyen 
1856. Eleinte jogász, majd táblai bíró volt Kassán, 
1913. nyugalomba vonulva, régi hajlamának en
gedett s egészen a festésre adta magát. Kiváló 
finomságú pasztellképekkel (tájak, virágok, kép
mások) tűnt fel a budapesti kiállításokon. V, ö. 
Ambrózy Á., H. művészete, Napkelet, 1924,1. sz. 

Horóc (Horovce), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Horogkeresztesek. A horogkereszt már a 

bronzkorban használatos jelvény, amely később 
ismételten visszatért; valószínűleg a napnak, 
azonkívül a szerencsének és a termékenységnek 
jelvénye, amelyet talizmánul is alkalmaztak. Az 
árja népek közül csak a perzsák nem használták, 
a sémitáknál egyáltalán nem fordult elő. Ezért 
újabban a német f ajvédó mozgalomban mint anti
szemita jelvény (bross és tűk alakjában) került 
alkalmazásra. H.-nek Németországban az említett 
jelvényt viselő, tehát a fajvédő mozgaloiphoz 
csatlakozott egyéneket nevezik. 

*Horovitz, 1. Jenő, a szociáldemokrata párt 
titkára, szül. 1877. A proletárdiktatúra alatt az 
OrszágosHadigondozó Hivatal vezetője volt, majd 
a hadügyi népbiztos helyettesévé nevezték ki, 
1919 aug. 2. a Peidl-kormány hadügyi áílam^ 
titkára lett. E kormány bukása után Bécsbe kölr 
tözött. Müvei: Idegen szavak magyarázata; 
Szózat.a néphez stb. írt számos szocialista szel
lemű politikai cikket. 

2. H. IApót, festő, megh. Bécsben 1917 nov. 16. 
Horpáos, kisk. Nógrád ós Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 359 lak. 
Horsens, város Dániában, Jütlandban, (1921) 

27,588 lak. 
Horsham, angol város Sussexben, (1921) 11,406 

lakossal. 
•Horsley (ejtsd: iiórszii), Victor Alexander Hadén, 

sir, angol sebész, H. John Calleott festő (1. X. k.) fla, 
szül. Kensingtonban 1857 ápr. 14., megh. Amará-
ban 1916 júl. 16. 1886-ban a National Hospitál 
for Paralysis and Epilepsy sebésze lett, 1884— 
1890. a Brown Institute igazgatója, 1891—93. a 
Royal Institution, 1893—96. az TJniversity College 
tanára volt. 1902-ben nemességet kapott. A vi
lágháború alatt önként szolgált Mezopotámiá
ban, ahol napszúrás áldozata lett. 

Horstfaw der Emscher), porosz községMünster 
kerületben, (1923) 24,550 lak. '• '• 



Hort - 39* — Horusitzky 

Hort, nagyk. Heves vm., (1920) 4370 lak. 
Horten, kikötőváros Norvégiában, (1920) 10,443 

lakossal. 
•Horthy, 1., Miklós (nagybányai), Magyar

ország kormányzója, szül. Kenderesen 1868 jún. 
18. Beregmegyei régi nemesi családból származik, 
a családnak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe 
költözött ágából. Atyja H. István főrendiházi 
tag volt, anyja dévaványai Halassy Paula. 1882. 
a fiumei tengerészeti akadémiára ment, amely
nek elvégzése után 1886. II. oszt. tengerész
hadapróddá nevezték ki. 1900-ban sorhajóhad
nagy. 1908. és 1909. a nagy délvidéki bonyodal
mak idején a Taurus parancsnoka volt. Mint kor
vettkapitány Ferenc József király szárnysegéde 
lett. Közben az 1912-ikimozgósításkor, abalkáui 
háború idején, mint fregattkapitány a Budapest 
hajó parancsnoka volt. A világháború kitörése
kor mint sorhajókapitány a Habsburg csatahajó 
parancsnoka, két hónappal később pedig a No vara 
parancsnokságát vette át. Az olasz hadüzenet éj
szakáján az olasz partokat bombázó flotta jobb 
szárnyát vezette. Résztvett a Lovcsen bevételé
ben, amelyet az ellenséges transzportflotta meg
semmisítésével S. Giovanni di Meduánál előkészí
tett. Haditettei közül kimagaslik az 1917 máj.-ban 
megvívott otrantói ütközet, amelyben 3 hajójá
val végeredményben 22 ellenséges őrhajót, 2 
rombolót, 3 szállítóhajót és 1 repülőgépet semmi
sített meg. Az ütközetben maga is súlyosan meg
sebesült. Felgyógyulása után a Prinz Eugen 
dreadnought parancsnokává nevezték ki. 1918. 
ellentengernagy s a flotta parancsnoka lett. 
A forradalom kitörése után kenderesi birtokára 
vonult vissza, de 1919 jún.-ban már Szegeden 
volt, ahol gróf Károlyi Gyula kormányában a 
hadügyminiszteri tárcát vállalta el és hozzáfogott 
a nemzeti hadsereg szervezéséhez. Gróf Károlyi 
Gyula lemondása után ő sem vállalt tárcát a 
szegedi kormányban, hanem a nemzeti hadsereg 
fővezére lett. A fővezérség a proletárdiktatúra 
bukása után (1919 aug. elején) átvonult a dunán
túli Siófokra, majd a románok kivonulása után 
1919 nov. 16. a nemzeti hadsereg II. fővezérrel 
az élén, a főváros népének lelkes ünneplése közt, 
bevonult Budapestre, ahol a nemzetgyűlés 1920 
mára 1. tartott ülésében H.-t — titkos szava
zás útján 141 szavazatból 131 szavazattal — Ma
gyarország kormányzójának választotta. H. kor
mányzói hatáskörét 1. Kormányzó (XX. köt.), 
Magyarország történetét H. kormányzósága alatt 
1. Magyarország (XX. köt.). 

H. mint kormányzó folytatta a nemzeti had
sereg megszervezése tekintetében fővezérsége ide
jében megkezdett munkálatokat. Azokban a ke
retekben, amelyeket honvédségünkre és felszere
lésére a trianoni békeszerződés megállapított, 
igyekezett nemzeti szellemű, fegyelmezett, meg
bízható, modern felszerelésű hadsereget felállítani 
és ebből a hadseregből a politikát teljesen kikü
szöbölni. Mint a honvédség legfőbb hadura, állan
dóan előszeretettel foglalkozik a katonai ügyek
kel és- állandó fáradozásának köszönhető, hogy a 
honvédség a fejlődés magas fokára emelkedett. 
H. a vitézi szék megalapítója és annak főkapi
tánya. 

H. azonban nemcsak a hadseregben igyekezett 
eltüntetni a forradalmak nyomait, hanem az 
egész társadalmat igyekezett visszavezetni & 
békés munkához. A nemzeti élet újjászervezése 
nem ment könnyen, a forradalmak pusztítása és-
a háború szerencsétlen befejezése sok kilengést 
okozott, az ország gazdasági és szellemi válságok 
egész sorát élte át. Csak fokról-fokra sikertilt a 
forradalom utórezgéseit megszüntetni, a társa
dalmi békét helyreállítani, a joguralmat teljessé 
tenni. H. kormányzóságának nagy érdeme, hogy 
aránylag rövid idő alatt és nagyobb rázkódtatá-
sok nélkül biztosítani lehetett az ország pénzügyi 
egyensúlyát, ami az adminisztráció egyszerűsí
tésével, a tisztviselők létszámának apasztásaval 
és az adózó polgárok jelentékeny megterhelésé
vel volt csak lehetséges. 

H. gondosan került mindent, ami a mai állapot 
végleges voltának látszatát kelthette volna. 
Egész kormányzósága az ősi magyar alkotmány 
feltétlen tiszteletét mutatja. A Habsburgok vissza
térését, a szomszédállamok nyomásának engedve, 
kénytelen volt ugyan elhárítani, a királysági 
államforma jogi állapotának fenntartása és tekin
télyének megóvása azonban H. nagy érdeme. H. 
sohasem vett igénybe oly jogokat, amelyeket az 
alkotmány a koronás király személyéhez kapcsol, 
a királyság idejéből származó intézmények, címek 
és kitüntetések érvényességét pedig elismerte. 

H. kormányzóságát erős egyénisége ellenére 
is a legszigorúbb alkotmányosság jellemzi. Azta 
bizalmatlanságot, amelyet személye kezdetben a 
külföldön kiváltott, a konszolidációra irányutó 
céltudatos munkával sikerült eloszlatnia. Nincsen 
társadalmi akció, amely iránt H. ne viseltetne 
érdeklődéssel. Különös figyelemmel kiséri azon
ban azokat a mozgalmakat, amelyek az alsóbb 
társadalmi osztályok gazdasági helyzetének eme
lésére és az ifjúság testi, nevelésére irányulnak. 
Számos jótékonysági akció megindítása és hat
hatós támogatása fűződik nevéhez. Nagy kedve
lője a testedző sportoknak, mint a lovagias, va
dászat, vivás és a tennisz. 1901-ben lépett házas
ságra jószáshelyi Purgly Magdolnával, aki jó
tékonycélú és más társadalmi mozgalmak irányi-
tásában tevékenyen vesz részt; négy gyermekük 
közül három él, nevezetesen Paula (fái Fáy 
László orsz. képviselő neje), István és Miklós. 

*2. H. István (nagybányai vitéz), lovassági tá
bornok, szül. Kenderesen 1858 dec. 21. Jogi tanul
mányai végeztével tényleges katonai szolgalatba 
lépett s a bécsi lovaglóintézetben volt lovagló
tanár s a vadászkülönítmény parancsnoka. A vi
lágháború kitörésekor a 13. jaszkun huszárezred 
parancsnoka volt, 1914 szeptembertől a 4. lovas
dandár parancsnoka. A nemzeti hadsereg megala
kulása után lovassági felügyelő lett, majd nyuga
lomba vonult. 1927-ben a felsőház tagja lett. 

Hortobágyfalva (Cornáfel), Szeben vmegye. 
(Tr. R.) 

Horusitzky Henrik, geológus, 1925. a Szent 
István Akadémia tagja lett. Újabb művei: Po
zsony környékének agrogeológiai vvszonyai 
(1917); A budapesti talajvizek (1920); Tata és 
főváros hévforrásainak hídrogeológiáj a és köz
gazdasági jövője (1923); Részlet Budapest szé-
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kesföváros Duna-balparti területe földtani, 
talajtani és vizi viszonyainak ismertetéséhez 
(1924). 

Horvai János, szobrász, 1916. egy sor síremlék
tervet állított ki a Nemzeti Szalonban, 1917. pedig 
a Műcsarnokban Fiatal hős síremléke e. szobor
csoportjára megkapta a Vaszary-dljat. 1918-ban 
Mecsekaljai előnévvel magyar nemességet, 1924. 
pedig kormányfőtanácsosi címet kapott. 
•Horvát, 1. Budolf, horvát történetíró, szül. 

1873 márc. 14. Tanár ós 1920—25. Radics-párti 
képviselő volt. Sok történeti munkát írt magyar
ellenes szellemben. Megírta egyebek között a 
Muraköz (1907) és az 1848—49-i magyar-horvát 
háború történetét 4 kötetben (1901-2). 

2. H. Sándor, horvát politikus, szül. 1875 
dec. 6. Mint joghallgató 1895. résztvett a ma
gyar zászló elégetésében, amiért két hónapra el
ítélték. 1906-ban jogpárti programmalképviselővé 
választották. Prank József halála után (1911) 
a part elnöke lett. Mikor a jogpárt végleg ketté 
szakadt (1913), ő maradt a tiszta jogpárt (ú. n. 
Frank-párt) vezére, mely párt a horvát kérdést 
a Habsburg-monarchián belül akarta megoldani. 
A horvát nemzeti álláspontnak a horvát-szerb 
koalícióval szemben egyik: legelszántabb képvi
selője volt. Az összeomlás előtt aktiv részt vett 
azokban a kísérletekben, melyek Horvátországot 
meg akarták menteni a szerb uralomtól. Az el
szakadást kimondó szábori ülés előtt az elnök
ségről lemondott és magán az ülésen sem vett 
részt. A Nemzeti Tanács 4 hónapon át fogva tar
totta. 

Horvátberek (Mokrj/ Háj), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Horvátcsencs (Kroatisch-Tschantschendorf), 
Vas vm. (Tr. A.) 

Horvátfalu (Kroboteck), Vas vm. (Tr. A.) 
Horvátgurab (Horvátsky Grób), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Horváth 1. Ákos, költő, szül. 1888. A Petőfi-

Társaság diját Temető volt a kertünk... cimü 
versével, a Kisfaludy-Társaságét Horváth Ist
ván brigadéros című elbeszélő költeményével 
nyerte el. Verskötetei: Versek (1908); Fekete 
lant (1909); Temető volt a kertünk (1912); Tűz-
imádás (1913); A nap felé (1922); Pompeji utolsó 
éve (verses dráma, előadták Féld Irén Kamara-
Színházában). 

2. H. Attila, világtalan magyar zongora
művész, megh. Budapesten 1921 nov. 5. 

3. H. Gyrill, irodalomtörténetíró, 1923. egye-
temirendkívüli tanár. 1925. a Magyar Tud. Akadé
miarendestagjalett. Újabb művei: Luther énekei 
és első protestáns énekszerzőink (Heinrich-em-
lékkönyv, 1912); Középkori magyar verseink 
(Régi Magyar Költők Tára); A László-himnusz
ról (Szily-emlékkönyv, 1918). 

4. H. Géza (1. X. köt.), zoológus. 1919-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia matematikai-
természettudományi osztálya elnökévé válasz
totta s ezt a választást a ciklus leteltével 1922. 
és 1925. megújította. 1925 ben a Magyar Nemzeti 
Múzeum igazgatói hivatalából saját kérésére nyu
galomba vonult. Hemipterológiai tárgyú, nagy
számú tudományos dolgozatai változatlan termé

kenységben magyar, francia, angol, német, hor
vát, olasz, spanyol és latin nyelven jelennek meg. 
Nagy érdemei elismeréseképpen legújabban az 
angol Entomological Society of London, a spanyol 
Sociedad Bntomologica de Espana, a berlini 
Deutsche Entomologische Qesellschaft, a bécsi 
Zoologisch-Botanische Gesellschaft és a sara-
gossai Sociedad de Ciencias Naturiales tisztelet
beli tagjává, a Kir. Magyar Természettudományi' 
Társulat állattani szakosztálya pedig tiszteletbeli 
elnökóvó választotta. 

5. H. Géza, szobrász, újabb műve a nádudvari' 
elesett hősök emlékmüve. Fiatalság c. márvány
müvét megvette a székesfőváros. 

*6. H. Henrik, műfordító, szül. 1883. A modern 
magyar írók és költők müveit fordította németre-
(Adyt, Babitsot, Móriezot, Molnárt stb.). Ő végezte 
Baudelaire német fordítását is és kiadott egy 
kötet antológiát. 1920-ban a Petőfi-Társaság kül
tagjául választotta. 

7. H. Janka, írónő, megh. Budapesten 1920 ápr. 
8. H. János, közjogi író, megh. Budapesten 

1922 okt. 3. 
*9. H. János, irodalomtörténetíró, esztétikus és 

kritikus, szül. Margittán (Bihar vm.) 1878 jún. 24. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol 
tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. 
A budapesti II. kerületi reáliskolában, majd az 
Eötvös-kollégiumban tanított. A •világháború 
után fokozott mórtékben folytatta irodalom
történeti tanulmányait, melyekben új felfogás
sal, fejlődéstörténeti szempontból vizsgálja iro
dalmunk jelenségeit. Kritikái és kisebb cikkei 
a Budapesti Szemlében, Irodtört. Közlem.-ben, 
Egyet. Phil. Közlönyben, Irodalomtörténetben és 
a Minervában jelentek meg. A Napkelet o. szép
irodalmi és tudományos folyóiratnak megindu
lása (1923) óta főmunkatársa, a kritikai rovat 
vezetője. Értékes irodalomtörténeti munkássága 
alapján a Magyar Tud. Akadémia 1919. levelező, 
tagjává, a Kisfaludy-Társaság pedig 1923..rendes 
tagjává választotta. 1923-ban a budapesti egye
temen a magyar irodalomtörténet nyilv. rendes 
tanára lett. Irodalomtörténeti tanulmányaiban 
először az újabb magyar irodalommal: Ady Endré
vel és követőivel foglalkozott. 1922-ben jelent 
meg hatalmas Petőfi Sándor c. monográfiája^ 
amelyben Petőfi költői fejlődését rajzolván, nagy 
analizáló erővel, egészen újszerű fölfogással, á. 
Petőfi-irodalomnak egyik legértékesebb alkotá
sát adta (a Magyar Tud. Akadémia 1923. a nagy
díjjal tüntette ki). Munkái: Irodalmunk fejlődé
sének főbb mozzanatai (Budapest 1908); Ady-
s a legújabb magyar lyra (u. o. 1909); Aranytól 
Adyig (u. o. 1921); Magyar ritmus, jövevény 
versidom (u. o. 1922); Petőfi Sándor (u. o. 1922, 
2. kiad. 1926); Herczeg Ferenc (u. o. 1936, 2. 
kiad. 1926). 

10. H. Jenő (rónai), altábornagy, katonai író,, 
megh. Budapesten 1915 márc. 3. 

11. H. Jenő, történetíró a- X. köt), 1920. a-
Magyar Külügyi Társaság igazgatója lett, 1905 
óta, mint c. egyetemi rendk. tanár a legújabb kor-
történelmét adja elő a budapesti egyetem bölcsé
szettudományi karán. Több tudományos társa
ságnak alelnöke, tiszteleti és igazgatósági tagján 
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1923. meghívásútjánrésztvettabrüsszelí nemzet
közi történelmi kongresszuson. Tanulmányaiban 
A világháború által teremtett új történelmi és po
litikai helyzettel ós azoknak az okoknak a vizs
gálatával foglalkozik, amelyek a világháborút 
és az azt követő békekötéseket előidézték. Fog
lalkozott a nemzetiségi kérdéssel és a Balkán
problémával is, továbbá a legújabb kori (1815— 
1920) diplomáoia történetét is megírta két kö
tetben. Újabb munkái: A háború diplomáciai 
•előkészítése 1901-1914 (Budapest 1915); Balkán-
történeti tanulmányok (u.o. 1917); Hungary and 
;Servia, the íate of Southern Hungary (u. o. 1919) ; 
Magyarország és a nemzetiségi kérdés 1815— 
1920-ig (u. o. 1920); Diplomáciai történélem 
1815—1920-ig (2 köt., u. o. 1921); Szövegek a 
diplomáciai történelemhez 1815—1920-ig (I—IV. 
rész, u . o . 1921—22); Modern Afrika 1415— 
1920-ig (u. o. 1921); A Bálkán-kérdés utolsó 
fázisa, 1895—1920. (u. o. 1922); Modern Hun
gary1660—1920-ig (u.o. 1922); Modern kelet 
1492—1920-ig (u. o. 1923); A trianoni béke 
megalkotása 1915—20-ig (u. o. 1924); A modern 
világ története (u. o. 1925); Világtörténelem 
(I. köt.: Ókori történelem, u. o. 1925). E Lexikon
nak is munkatársa. 

*12. H Jenő, színművész és rendező, szül. Buda
pesten 1881 dee. 14. A Színművészeti Akadémia 
elvégzése után 1904. a Nemzeti Színház szerződ
tette, 1907—8. a Népszínház tagja volt, ahol ope
retteket (Nagymama) játszott. 1908-ban vissza
szerződött a Nemzeti Színházhoz. Különösen 
komikus szerepekben kiváló (Pankrácius a Kény
telen házasságban, Böffen Tóbiás a Vízkeresztben, 
Sganarell), a Bonbonroche (Courteline) tragi
komikus figurájában aratta a legnagyobb sikert. 

18. H. Mihály, orvos, 1919. egyet, rendk. tanár, 
1921. az Új Szent János-kórház ortopéd-sebészi 
osztályának főorvosa lett. Több szakértekezése 
jelent meg magyar orvosi folyóiratokban. 

14. H. Ödön, jogi író, megh. 1919 nov, 21. 
*15. H. Sándor, erdőmórnök, szül. Kolozsvárott 

1850., megh. Budapesten 1922 máj. 6. Főiskolai 
tanulmányait Selmecbányán végezte, 1880. a 
földművelésügyi minisztériumba hívták be, ahol 
előbb az erdőtörvény végrehajtása körül, majd 
az akkor szerződéses alapon állami kezelésbe 
yett községi erdők ügyei terén fejtett ki széles
körű tevékenységet. A községi és némely más 
kötött forgalmú erdők és a kopár területek állami 
kezeléséről és a volt úrbéres közbirtokosságok 
•erdőgazdasági ügyviteléről szóló 1898. XIX. t.-o. 
megalkotója volt. 1891-ben erdőigazgatóvá, 1895. 
főerdőtanácsossá nevezték ki, 1900. miniszteri 
tanácsosi címet kapott, 1905^ mint miniszteri ta
nácsos az államerdészet élére került. 1919 f ebr. 
havában mint helyettes államtitkár vonult nyu
galomba. 1920-ban az Országos Erdészeti Egye
süle t tiszteletbeli elnökének választotta. Irodal
milag mint az Erdészeti Lapoknak sok éven át 
főmunkatársa és mint az Erdészeti Zsebnaptár 
•szerkesztő je .működölt. 

*16. H. Sándor, teológus és filozófus, szül, Nagy
atádon 1884 aug. 6.1903-ban a Domonkos-rendbe 
lépett. Tanulmányait Grazban és a svájci Frei-
3>urgban végezte, utóbbi helyen 1913. bölcsész

doktorrá avatták. 1913—18-ig a rend grazi isko
lájában volt tanár, 1918—22-ig tartományfőnök, 
1922—24. turini tanár, 1921. a Szent István Aka
démia tagja. Művei; Metaphysik oder Relatio-
nen (Graz 1914); A fizikai és psychikai világ 
egymásra hatása (Budapest 1914); A Szent 
Domonkos-rend múltjából és jelenéből (1916); 
Állameszme és a népek önrendelkezési joga 
(Budapest 1918); A haza és hazaszeretet böl
cseleti alapja (u. o. 1922); Aquinói Szt. Tamás 
világnézete (u. o. 1924); Ismereteink egynemű
sége és a hittételek (u. o. 1925); Intuíció és át
élés (u. o. 1926); Krisztus királysága (1926). 
Számos értekezése jelent meg hazai és külföldi 
tudományos folyóiratokban. 

17, H. Zoltán, a Nemzeti Színház tagja, 1913. 
nyugalomba vonult. 

Horváthásos (Kroatisch -Ehrendorf), Vas vm. 
(Tr. A.) 

Horváthertelend, kisk. Baranya vm., (1920) 
251 lak. 

Horváti (Horváty nad Iplom), Hont vmegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Horvát irodalom, A XX. sz. horvát irodal
mában még sokáig a XIX. sz, utolsó negye
dében fellépett írók játszanak vezérszerepet. 
Az új irodalom vezető közlönye a Savremenik 
c. folyóirat lett, mely azonban a világháború 
kitörése óta, lehet mondani, haldoklik. A nyo
mába lépő új folyóiratok sem tudtak gyökeret 
verni, kivéve a szabadkőműves szellemű Jugo-
slavneska Njivát és Gurcin Milán magas nívójú 
szemléjét, a háború után keletkezett Nova Evro-
pát. A XX. sz.-ban fellépett költők legjelesebbike 
Nazor Vladimír (szül. 1876), akinek különös, a 
horvát múltból vett költői elbeszélései érnek el 
nagy hatást. A regény és novella egyre nagyobb 
mértékben nyert teret és visszatükröződnek benne 
a legkülönbözőbb nyugati irodalmi áramlatok. 
Túrié Gyvörgy, Nehajev (polgári néven Ablar 
Milutin), Simnnovié Dinko, Kosor József, Krleza 
Mirpslav e korszak új regényírói. A dráma terén 
Begovié Milán (szül. 1876) vezet. Különösen sike
rültek kis egyfelvonásosai, tele szellemességgel, 
könnyedséggel és meleg költészettel. Kiválik mint 
lírikus ég kritikus is. Mellette Nehajeven, Koso-
ron és Krleáán kivül Ogrizovié Milán és Petro-
vic Péter érdemel említést. A tudományos iroda
lom nagyarányú fellendülést mutat. A zágrábi 
egyetemről kikerülő új tudós nemzedék a tudo
mányok minden ágában nyugati szinvonalat ért 
el, Természetesen a nemzeti tudományok virá
goznak fel a legjobban. A Délszláv Tud, Aka
démia kiadványai évről-évre impozáns mérték
ben szaporodnak ós lassanként az egyes szak
tudományok művelői külön társulatokat alakí
tanak és szakfolyóiratokat is indítanak. A XX. 
sz.-ban, fellépett történetírók közül a legkivá
lóbb Sufflay Milán, aki azonban a horvát 
történelem téréről hamarosan átlépett az albán
kutatások mezejére ós méltán tekinthető ma 
Euróba legnagyobb .albanológusának. Mellette 
mint történetírók kiválnak: Prelog Milán, Hor
vát Rudolf és Filar Ivo (Südland). Mint publicisták 
ós essay-írók tűntek ki Deíman Milivoj (Ivanov), 
Marjanovié Milán és Lunacek Vladimír. 
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Horvátjárfalu, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 793 lak. 
Horvátkimle, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) l;93 iak. 
Horvátklári (Hrvatska Klárija), Torontál 

vm. (Trv SzHSz.) 
Horvátkút, kisk. Somogy vm., (1920) 831 laki 
Horvátlövő, kisk. Vas vm., (1920) 409 lak. 
Horvátnádalja, kisk. Vas vm., (1920) 948 lak. 
Horvát-Szlavonország (1. X. köt.), 1920-ig a 

magyar szent korona országainak részét képező 
királyság, a trianoni békeszerződés Szerbiának 
ítélte oda. Története. Tisza István miniszterelnök 
1913 júl.-ban a horvát ügyek élére Skerlecz Iván 
báró kir.- biztost állította, horvát miniszterré pedig 
Pejacsevich Tivadar grófot neveztette ki, akik az 
1912 tavasza óta fennállott abszolutizmust félre
téve, visszatértek a száborral való kormányzat
hoz. A decemberi választásokon azonban ahorvát-
szerb koalíció győzött és az időközben bánná lett 
királyi biztos kénytelen volt lemondani arról, 
hogy unionista többséget kapjon. A balkáni ese
ményekre és a szerb propagandára való tekin
tettel Tisza István még az alkotmányosságvissza-
áUításánál is többet akart és egy magyar-horvát 
benső viszony érdekében 1914 jan. 18. Fiúméból 
visszajövet Zágrábba látogatott. Erre a kiegye
zés óla nem volt ugyan példa, ez azonban azt is 
jelenti, hogy a kiegyezés óta magyar kormány 
nem helyezett súlyt arra, hogy a horvátokkal 
horvát környezetben foglalkozzék. A röviddel 
azután kitört világháborúban a horvát-magyar 
egység közös frontot mutatott ugyan, a horvát
szerb koalíció azonban nem mindenben követte 
azt a szerbellenes politikát, melyet a horvátoktól 
az.osztrákok vártak. A Franciaországban inter
nált Pejacsevich grófot 1916 jan.-ban Hideghéthy 
Imre főispán váltotta fel. Skerlecz báró helyére 
pedig 1917 jún.-ban Mihalovich Antal került, ki 
a változott viszonyokat Horvátország elszakitá-
sára használta ki. Ebben a munkában két dalmát 

aber segített neki. Az egyik Supilo Ferenc volt, 
ki raguzai sajtópöre miatt Fiúméba menekült és 
. horvát-szerb koalíciónak egyik vezető embere 

lett. Supilónak a horvát-magyar kapcsolat hagyo-
. mányai teljesen idegenek voltak és a háború ele
jén az orosz kormányt Horvátország elszakítására 
kérte; erre vonatkozó emlékiratait Izvolszki 
párisi orosz nagykövet iratai között találták meg. 
Azután Angliába költözött, hol a szláv érdekek 
szolgálatában álló Seton-Watson vette pártfogá
sába, de csakhamar betegségnek esett áldozatul. 
Helyét egy másik dalmata, Trumbics, menekült 
árai polgármester foglalta el, ki 1917 jül. 20., 
i korfui egyezményben Pasics szerb miniszter
nőkkel Horvátország elszakítása iránt egyezett 

aeg. Az elszakítás ügyében sem Supilo, sem 
pedig Trumbics nem képviselhették Horvátorszá
géit, mdőn azonban 1918 okt. 29. a horvát szá-
bor a szerb Medákovics Bogdán elnöklete alatt, 
a szerb Pribicsevics Szvetozár indítványára 
Magyarországtól elvált, ezt Mihalovich bán az 
országos kormány élén magáévá tette és így a 
liorvát-szerb koalíció H.-ot Szerbia birtokába ját
szotta át. A határozat alapján ugyanis Horvát
ország á Délszláv Nemzeti Tanácshoz csatlako

zott, melynek elnöke a szlovén Korosec Antal 
osztrák állampolgár volt, aki nov. 19. Genfben 
Pasics szerb miniszterelnökkel és Trumbicscsal 
aziránt egyezett meg, hogy a Délszláv Nemzeti 
Tanácsban képviselt területek Szerbiával állam
kapcsolatba lépnek. Szerbia e területeket nem 
sokkal azután annektálta. H.-ok területét a-
trianoni békeszerződés Magyarországtól a Szerb
horvát-szlovén államhoz csatolta. A H. közjogi 
különválására vonatkozó jogszabályok alkalma
zása ilyenformán megszűnt. V. ö. Bajza József,. 
A magyar-horvát unió felbomlása (1925). 
*Horvátth Dániel, büntetőjogász, szül. Pápán 

1879 ápr. 5. Egyetemi tanulmányait a budapesti 
egyetemen elvégezvén, 1904. jogi doktorrá avat
ták; Bírói vizsgát tevén, rövid ügyvédjelölti 
gyakorlat után 1903. Budapesten bírósági jog-
gyakornok lett. 1908-ban bírósági jegyzővé 
nevezték- ki s egyúttal az igazságügyminisz
tériumba rendeltek, ahol a üatalkoru bűntet
tesek tekintetében akkor folyamatban volt tör
vényelőkészítő munkálatokba nyert beosztást. 
Szünidejében évről-évre sorra járta Európa 
nyugati államait s tanulmányozta azok meg
előző és büntetést végrehajtó intézményeit s-
büntető igazságszolgáltatásukat. A büntetőjogi 
jogszabályalkotás előkészítése terén működik. 
1920-ban miniszteri tanácsossá nevezték ki. Az 
ügykörébe vágó nemzetközi kongresszusokra a 
magyar kormány négy izben küldötte ki kép
viselőként, így Parisba, Brüsszelbe, Antwerpenbe 
és legutóbb 1925. Londonba. A jogi szaklapokba 
több tanulmányt irt. Önállóan megjelent művei: 
A patronázs intézmények szervezete és műkö
dése (Budapest 1914); Az ifjú egyének beszá-
míthatóságáról (Pécs 1914); A fiatalkorúak 
wittlichi fogháza a német büntelésvégrehajtás 
rendszerében (Budapest 1916); Az 1921. évi 
olasz büntetőtörvény javaslat (u. o. 1922, Magyar 
Jogi Szemle könyvtara); Mennyiben alkalmaz
hatók a sajtótörvény rendelkezései a fonográf,, 
a grammofon s a film útján terjesztett gondo
latra ? (u. 0. 1923); Az angol büntető igazság
szolgáltatásról (u. o. 1927). 

Horvát tea, 1. Lithospermum. (XH. köt.) 
Horvátzsidány, kisk. Sopron vm., (1920) 1111 

lakossal. 
Hosdát (Hásdat), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Hosdó (Ha$dáu), Hunyad vm. (Tr. K.) 
Hosszú Vazul, gör. kat. püspök, megh. Buda

pesten 1916 jan. 13. 
Hosszúág (Hisias), Temes vm. (Tr. R.) 
Hosszúaszó (Husasáu), Kis-Küküllő vmegye, 

(1920) 1531 lak. (Tr. R.) 
Hosszúfalu (Satulung), Brassó vm. (Tr. R.) 
Hosszúhetény, kisk. Baranya vm., (1920) 2571 

lakossal. 
Hosszúláz, kisk. Zemplén vármegyében, (1920) 

341 lakossal. 
Hosszúliget (Gruiulung), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hosszúmacskás (Macicasul Iwng), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
Hosszúmező (Cámpulung), Máramaros vm. 

(Tr. R.) 
Hosszúpályi, nagyk. Bihar vm., (1920) 4061 luX 
Hosszúpatak (Táuni), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.> 
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Hosszúpereszteg, kisk. Vas vmegyében, (1920) 
•1976 lakossal. 

Hosszúremete (Remetea lungd), Krassó-Szö-
rény vm. (Tr. R.) 

Hosszúrét (Dlhá Lúka nad Váhom), Liptó 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Hosszúrét (Dolhá Lúka u Bardiova), Sáros 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Hosszúrév (Rastoci), Szolnok-Doboka vm. 
{Tr. R.) 

Hosszúsor (Vosdoci Lungsoara), Arad vm. 
<Tr. R.) 

Hosszúszabadi ( Okába lungá), Krassó-Szörény 
vm. (Tr. R.) 

Hosszúszeg (Langeck), Vas vm. (Tr. A.) 
Hosszúszeghuta (Glashütten b. Langeck), 

•Vas vm. (Tr. A.) 
Hosszútelke (Dostat), Alsó-Fehér vm. ( T r..) 
Hosszúújfalu (Husia), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Hosszúvágás (Legnava), Sáros vm. (Tr.Cs.-Szl) 
Hosszúvíz, Somogy vm , 1924. évben alakult 

Xiibickozma község Alsó- és Felső-H., Cserfekvés, 
Nyárág és Virágos nevű pusztáiból. Ter. 1181 kat. 
hold, 807 lakossal. 

Hosszúvölgy, kisk. Zala vm., (1920) 430 lak. 
HosztÓt, kisk. Zala vm., (1920) 391 lak. 
Hotinka (Hoteni), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Hot Springs, város Arkansas ószakamerikai 

államban, (1920) 11,695 lak. 
Hóttó, kisk. Zala vm., (1920) 385 lak. 

*Houghton (ejtsd: hauifn), Wüliam Stanley, 
angol iró, szül. Manchesterben 1881 febr., megh. 
u. o. 1913 dee. 10-én. A Manchester Guardian 
kritikusa volt, majd maga is drámaíró. Művei: 

"The dear departed (1908); The younger gene-
ration (1910); Trust the people (1911); The per-
feot cure (1912); Hindié Wakes (1912). 

Hounslow, város Angolországban;(1921) 46,664 
lakossal. . 

*House (ejtsd: haiisi), Edward Mandell, ezredes, 
•amerikaipolitikus, szül. Houstonban (Texas) 1858 
jul. 26. Egyetemi tanulmányai végeztével vissza
tért Texasba, ahol csakhamar befolyásos tagja 
lett a demokrata pártnak. Wilson meghitt barátja 
volt. A világháború alatt 1914—1916. az ő kép
viseletében látogatta meg az európai kormányo
kat, majd 1917. a párisi konferencián az amerikai 
kormányt képviselte. Ilyen minőségben vett részt 
a szövetségesek legfőbb haditanácsában és a 
fegyverszüneti tárgyalásokon. Szerepét ó maga 
írta meg What rea.ly happened in Paris e. (1921). 
V. ö. Seymour, Intimate papers of Col. H. (1926). 

Houston, város és fejlődő világkikötő Texas 
ószakamerikai államban, (1925) 165,000 lak. 

•Houthoulst, fa'u Belgium Nyugat-Flandria 
tartományában, Dixmuidentől DK.-re; a világ
háborúban erdején át vonult a német hadvonal, 
amelyért 1917 okt.-ben a flandriai csata alatt a 
franciák nagy harcokat vívtak; 1918 szept. 28. 
az angol-belga sereg elfoglalta a németektől. 

Hovárdos (Harmisch), Vas vm. (Tr. A.) 
Hove, város Angolországban, (1921) 46,505 lak. 
Howells (ejtsd: haueisz), William Dean, amerikai 

író, megh. New Yorkban 1920 máj. 11.1915-ben 
megnyerte a National Institu te of Árts and Letters 
• 1 i-iinyérmét. Újabb müvei: My Mark T wain (1910); 

Parting friends: A farcé (1911); Familiar spanish 
travels(1913); Newleaf mills: achronicle(1913); 
The seen and unseen at Stratford-on-Avon: a 
fantasy (1914); The daughter of the storage 
and other things in prose and verse (1916); 
TheleatherwoodGod (1916); Yearsof myyonth 
(1916). 1920-ban bevezetéssel ellátva kiadta a 
The great modern american stories c. munkát. 
A Years of my middle life befejezetlen maradt. 

Howrah, város Brit-Blőindia Beludzsisztán 
vazallusállamban, (1921) 195,301 lak. 

Höchst, porosz város a Majna mellett, a wies-
badeni kerületben, (1925) 31,439 lak. 

Höcker, Paul Oskar, német író, újabb müvei: 
Musikstudenten; Der ungekrönte König; Die 
indische Tánzerin; Kleine Mama ; Die Meisterin 
von Európa; Das Volk in Waffen (dráma); Das 
flammende Kátchen; Die junge Exzellenz; An 
der Spitze meiner Kompagnie; Ein Liller Román; 
Die Stadt in Ketten; Kinderzeit, Haus im Gliiek; 
Der Held des Abends; Die kleine Tutt und ihr 
Liebhaber; Die blonde Gefahr; Thaddaus; Dieks 
Erziehung zum Gentleman. Magyarul megjelen
tek : Az indiai táncosnő (ford. Visontai Mária, 
1920); Az utolsó kaland. Egy tél története (foiű. 
Ballá Béla, 1923). 

•Höfer, 1. Anton, osztrák tábornok, szül. Bozen-
ban 1871. 1888-ban elvégezte a soproni kadét
iskolát. 1900-ban vezérkari kapitány, 1912. a 
vezérkar hadtáphivatalának főnöke lett. 1914-ben 
ezredessé nevezték ki és mint a hadseregfőpa-
ranesnokság elszállásoló osztályának főnöke 
nyert beosztást. 1917 jan. osztrák közélelmezési 
miniszterré, majd tábornokká nevezték ki. 
*2. H., Franz (von Feldsturm), osztrák-magyar 

táborszernagy, szül. Komotauban 1861 jtil. 9., 
megh. Bécsben 1918 jan. 22. 1912-ben a vezér
kari főnök helyettese lett, a világháború kitö
résétől kezdve 1917 máj. 19-ig az ő aláírásával 
jelentek meg az osztrák-magyar főhadiszállás 
naponkénti hivatalos jelentései. A *Höfer sekkor 
valóságos fogalommá lett. 1917-ben a hadügy
minisztérium osztályfőnöke lett, ezidőtől kezdve 
a hadijelentések név nélkül, csak A vezérkar 
főnöke aláírással jelentek meg. H. munkája: Eta 
Beitrag zur GefecbtsausbildungderFeldartillerie 
in grösseren Verbánden (1913). 

3. H; Hans, osztrák geológus, megh. Bécsben 
1924 febr. 9. 

Höffding, Harald. dán filozófus újabb művei: 
Spinoza's Ethica (1906); H. Bergsons Filozoí 
(angol ford., 1915); Den store Humor (angol ford, 
1924); Lebende Tanker i det 19-de Aarhundrede 
(1920). 

*Höile, Anton, német politikus, szül. Otterbach-
ban 1882 okt. 19., megh. Berlinben 1925 ápr. 20. 
München-tíladbachban a német kat. népegyesület 
középponti irodájának előadója volt 1908—lí-ig, 
majd a német technikus-szövetség igazgatója; 
1920. a birodalmi gyűlésbe választották, mint 
centrumpártit, 1923. birodalmi postaügyi minisz
ter, majd a megszállott területek minisztere lett. 
1925. lemondott és állítólagos visszaélések miatt 
a Barmat-ügyből kifolyólag letartóztatták,de még 
mielőtt rábizonyítottak volna Yalamit, börtöné
ben meghalt 
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Höijer, Alois, néniét filozófus és pedagógus, 
megh. Bécsben 1922 febr. 26. Müvei: Grund-
lehren der Psychologie (4. kiad. 1907); Drei Vor-
tráge zur Mittelschulreform (1908); Didaktik des 
mathematisehen Unterrichts (1910); Didaktik 
4erHimmelskundeundaBtron. Geographie (1913); 
Der Same der Sehulreform in Österreich (1918); 
Vier Studien zur Gestaltungstheorie (1. rész, 
1920). 

Hőgyész, nagyk. Tolna vm., (1920) 3740 lak. 
*Höhn, Max, lovag, bajor tüzértábornok, 

szül. Kitzingenben 1859 aug. 16. Bajor hadtest
parancsnok volt 1918-ig, vezetője volt 1917. 
Franciaországban az Aisne melletti állóharcnak, 
irodalmi müve: Pührungstechnik der Artillerie 
iin Feldkriege (1910). 

Höhscheid, porosz város Düsseldorf kerület
en , (1919) 15,415 lak. 

Hőké (Ráncesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Höjer, Nils,"svéd történetíró, megh. 1923 

mára 7. 
Hőlak (Trencianska Teplá), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Höltövény (Hálchiu), Brassó vm. (Tr. E.) 
Hölvény (Rulvienky), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hömlőc (Hömlöcz), Ugocsa vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Höncz Kálmán, orvos, 1917. a kolozsvári egye

tem rendkívüli tanára lett. 
Honig (Ranigovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hörde, porosz város Arnsberg kerületben, (1920) 

34,575 lak. 
Hörman, Konstantin, abosnyák-hercegovinai 

orsz. kormány ny. osztályfőnöke, megh. Bécsben 
1921 nov. 14. 

Hörmann, 1. Angelika von, osztrák költőnő, 
megh. Innsbruckban 1921 febr. 23. 

2. H-, Ludwig von, osztrák író, megh. Inns
bruckban 1924 febr. 14. 

Hörnyék, kisk. Baranya vm., (1920) 595 lak. 
Hövely, kisk. Sopron vm., (1920) 617 lak. 
Hradok = Liptóújvár. 

•Hrasnica Halid, bég, horvát muzulmán poli
tikus, szül. 1874 máj. 25. Sarajevóban tanult, 
majd a jogot Bécsben végezte el. Hazatérve ügy
védi irodát nyitott, 1911—15. a bosnyák szábor 
tagja, az összeomlás után előbb a sarajevói fő-
törvényszék elnöke, majd 1920 óta belgrádi kép
viselő ; Davidovic rövid életű 1924-iki kormányá
ban igazságügyminiszter volt. 

Hrboltó (Hrbdtová), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Hrdlicka, Alés, amerikai antropológus, szüL 

Hampoletzban 1869 márc. 29. Csehországban ta
nult, de Amerikába kerülve, a washingtoni nem
zeti múzeum gondnoka lett. Munkáiban az észak
amerikai indiánok ázsiai eredetét bizonyította. 
Főbb munkái: The eskimo brain (1901); Aneient 
man in North America (1907); Aneient man of 
South America (1912); Anthropological work in 
Peru (1914). 

Hrinová = Herencsvölgy. 
*Hrozny, Bedrich, cseh orientalista, szül. 1879. 

A prágai egyetem tanára. Főleg a hettitákkal 
foglalkozik s azok indogermán voltát igyekezik 
bizonyítani. Művei: Die Keilschrifttexte v. Taa,n-
Bek (190*); Die neugefundenen Keilschrifttexte 
T. Taannek (1906); Code Hittito provenant de' 

l'Asie Mineure I. (1922). 1925-ben másodízben 
vezetett ásatásokat Kis-Ázsiába. 

Hruüevszkij, Michajlo Szergejevics, ukrán 
történetíró, lembergi egyetemi tanár, 1917. az 
orosz forradalom után rövid ideig az ukrán köz
ponti rada titkára volt; később Kievbe költözött, 
mint az ottani tud. Akadémia tagja. 

Hrustin (Rrustín), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Hrvoj, Dragutin, horvát politikus, szül. 1875. 

Jogot végzett, majd ügyvéd és 1910. képviselő 
lett. 1913-ban a jogpárt kettészakadásakor Star-
cevic Miiével tartott, aki a Habsburg-monarchia 
romjain akarta megteremteni a független Hor
vátországot. A háború alatt entente-faktorokkal 
keresett érintkezést, az összeomlás után ott
hagyva a szerbeknek behódolt társait, előbb 
Radic híve lett, majd a Frank-párthoz csatlako
zott, 1920—23. képviselő. 

*Hszü-Si-Hang, kínai államférfi, régi előkelő 
hivatalnok-családból származott, az államtanács 
tagja, a kiskorú császár nevelője volt. A forra
dalom kitörésekor néhány évig Csing-Huban élt, 
aztán Juansikkájhoz csatlakozott, akinek 1914. 
miniszterelnöke volt. Juansikkáj bukásakor visz-
szavonult a politikai élettől, de 1918 szept. 4. a 
külön e célra összehívott nemzetgyűlés elnökké 
választotta. Elnöki tisztét 1922-ig viselte. 

Hubaialva (Hitbina), Nyitra vm. (Tr. Cs.-SzL) 
Hubay Jenő, hegedűművész (1. X. köt.), 1912. 

pedagógiai működésének 30. évfordulóján udvari 
tanácsosi címet nyert. 1917-ben megkapta a Kis-
faludy-társaság Greguss-diját 1914 c. háborús 
szimfóniájával. 1919 szept. óta a Zeneművészeti 
Főiskola igazgatója; 1925. a Főiskola 50 éves 
fennállásának jubileumán főigazgatói címet ka
pott. 1920—24. években a kormány által kineve
zett Zeneművészeti Tanács elnöke volt. Dante és 
Petőfi szimfóniáin kívül, melyekkel külföldön ie 
nagy sikert aratott, 1922. mutatták be Karenin 
Anna c. operáját. Szerelmi éj és Szamárbőr c. 
operái befejezés előtt állanak. A Magyar Tud. 
Akadémia és a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja. 

HuberZí/?oí,kat.teol.lró, 1917. kalocsai kano
nok, 1921. c. apát lett. Munkái még: Az Űr Jézus 
szülőföldjén (Paur Géza rajzaival) A zsidóság 
vallási múltjából és jelenéből; Zsidó és nem 
zsidó a rabbinizmus tanrendszerében hajdan és 
most; A vérvád, történet-kritikai monográfia. 

Huber, 1. Eugen, svájci magánjogász, megh. 
Bernben 1923 ápr. 23. 

2. H; R~ans, svájci zeneszerző, megh. Locarnó-
ban 1921 dec. 24. 

*3. H., Max, jogi író, szül. Zürichben 1874 deo. 
28. Egyetemi tanár volt Zürichben, 1924. elnöke 
lett a nemzetközi választott bíróságnak. Művei: 
Die Fortbildung des Völkerrechts (1909); Staa-
tenpolitik und Evangélium (1923). 

Hubermann, Branyslaw, lengyel hegedűmű
vész, 1918. fölvette a magyar állampolgárságot. 

Hubli, város Brit-Előindiában, Bombay tarto
mányban, (192Ü 69,206 lak. 

Hübó (Hubovo), Gömör és Kishont vm, (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Huch, Ricarda, német írónő, újabb művei: 
Kampf um Rom (reg. 1907, 10. ezer 1925); Men-
schen und Schicksale aus d. Risorgimento (ess., 
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1908,9—11. ezer 1925); Lében des Grafen Fede-
rigo Gonfalonieri (1910); Der letzte Sommer 
(1910); Der grosse Krieg in Deutschland (3 köt., 
1912—14); Natúr und Geist (1914); Wallenstein 
(1915); Luthers Glaübe (1915); Das Jndengrab 
(1916)5 Der Fali Deruga (1917); Der Sinn der 
Heiligen Schrift (1919); Entpersönlichung (1921); 
Vom Wesen des Mensehen (1922); Michael Ba-
kunin und die Anarchie (1923); Freiherr von 
Stein (1925). 

Huckingen, porosz község Düsseldorf kerület
ben, (1919) 12,131 lak. 

Hucknall Torkard, város Angolországban 
«92i) 16,834 lak. 

Huddersfield, város Angolország York gróf
ságában, (i92i) 110,210 lak. 

*Hudler, August, német szobrász, szül. Odelz-
hausenban 1868 dec. 12., niegh. Drezdában 1905 
nov. 22. A müncheni akadémiában tanult, majd 
Drezdában működött. Főbb müvei: A kaszás 
(München, Glyptothek); Eece Homo és Apostol 
(Drezda); Dávid (Budapest, magángyűjtemény); 
tanárok arcképei a drezdai technikai főiskolán; 
modellek és tervek a drezdai Albertinumban. 

*Hudson (ejtsd: hödzn), William Henry, angol 
természettudományi iró, szül. Quilmesben (Argen
tína) 1841 aug. 4., megh. Londonban 1922 aug. 
18. Harminc éves koráig az argentinai pampákon 
élt, azután ment Londonba, ahol sokáig nyomor
gó t ! Müvei: The purple land (1885); A crystal 
age(í887); El Ombu (1902); Green mansions 
(1904);Faraway andlongago(1918); Ashepherds 
life (19101; Dead mans plack (1920); A hind in 
Riehmond (1922). Ezenkivül ornitológiai műveket 
is í r t : Argentiné ornitolosy (Schlaterrel közö
séri 1888—89); British birds (1895); Birds of La 
Pláta (1920). 

*Hue, Ottó, német pohtikus, szül. Hördeben 
1868 riov. 2., megh. Essenben 1922 ápr. 18. Bánya
munkás volt, 1903—11. a Berg- und Hüttenarbei-
terzeitung szerkesztője, 1920. tagja lett a német 
nemzetgyűlésnek, mint többségi szocialista, 1919. 
tárcanélküli miniszter. Önálló munkája: Ge-
schichté der Bergarbeiter (1910—13, 2 köt.) 
; Húé, Annám francia gyarmat fővárosa Indo
kínában, (192D 60,611 lak. 

Huedin = Bánffyhunyad. 
Huehuétenango, guatemalai departamento, 

ter; 7506 km2, (1921) 137,166 lak. 
Huélva, 1. spanyol tartomány, ter. 10,090 km2, 

(1920) 326,981 lak. — 2. H., a tartomány fővá
rosa, (1920) 34.311 lak. 

*Huerta, Vidoriano, mexikói diktátor, szül. 
Colotianban 1854 dec. 23., megh. El Pásóban 1916 
jan. 13, A katonai pályára lépett, ahol mint mű
szaki tiszt működött. 1910-ben a kormánycsapa
tok vezére volt a lázadók ellen. 1913-ban elnökké 
választották, de 1914. lemondott, mert az Egye-
8ÜH-Államok kormánya nem ismerte el. Röviddel 
ezután az amerikaiak elfogták s kevéssel ki
szabadulása után meghalt. 

Huesca, 1. spanyol tartomány, ter. 15,149 km3, 
(1920Í 248 529 lak. — 2. H., a tartomány fővá
rosa, (1920) 12,329 lak. 

*Huggenberger, Alfréd, svájci német író, szül. 
Frauenfelden 1867 dec. 26. Irt költeményeket 

(Die Stille der Felder 1913); elbeszéléseket és re
gényeket; nevezetesebbek: DasEbenhöch (1912); 
Die Bauern von Steig (1913); Die heimliche M&cht 
(1919). Magyarul megjelent: Dániel Pfund (ford. 
Beké Margit, 1922). 

*Huggins (ejtsd: höginsz), Margaret Linchay, 
lady, angol csillagász, H. William felesége, szül. 
Dublinben 1848 aug. 14., megh. Londonban 1916 
márc. 24. Tevékeny részt vett férje munkái
ban és több tudományos dolgozaton kívül 
megírta G. P. Maggini és Ágnes és Ellen Clerke 
életét. 

*Hughes (ejtsd: júz), 1. Arthur, angol festő,szüí. 
Londonban 1832 jan. 27., megh. New Greenben 
1915 dec. 22. A prerafaelisták csoportjához tarto
zott. 17 éves korában állította ki első képét Mnsj 
dora c. a Royal Academyben. Képein kívül könyv-
illusztrációi is népszerűek voltak (Good Words-
forthe Young, 1869). 

*2. H. Charles Evans, amerikai államférfi, 
szül. Glen Fallsban (New York) 1862 ápr. 16. Jogot 
tanult a Columbia egyetemen, majd hét évig ügy
védeskedett New Yorkban. 1891—93. a Cornell-
egyetem tanára volt, azután újra ügyvéd lett 
és mint jogász egyre nagyobb hírre és befolyásra 
tett szert. 1906—10. New York állam kormány
zója volt, 1910—-16. a washingtoni legfőbb tör
vényszék bírája. 1916-ban Wilson ellen jelölték 
az elnökválasztáson, de 600,000 szavazattal ki
sebbségben maradt. 1921-ben Harding elnöksége 
alatt mint államtitkár a kabinetbe lépett. Nem 
volt híve a népek ligájának, mert azt tartotta, 
hogy az gazdasági presszióval és katonai túl
súllyal irányítja a világpolitikát, viszont a meg
egyezéseknek és a nemzetközi döntőbíróságnak 
annál nagyobb támasza volt. Lemondása utánj 
1924 márc. az Amerikai Nemzetközi Társaság 
elnöke lett. Művei: Adresses and papers (1908); 
Conditions of progress in democratic govern-
ment (1910); Adresses 1906-16 (1916); Foreign 
relatíons (1924); The pathway of peace (1925). 

*3. H., B,upert, amerikai iró, szül. Laneaster-
ben (Pennsylvania) 1872 jan. 31. Egyetemi ta
nulmányai végeztével segédszerkesztője lett a 
Godby's Magaziné, a Current Literature és a The 
Criterion c. folyóiratoknak. 1916—19. mint ten 
gerésztiszt teljesített szolgálatot. Müvei: The 
Lakerim club (1898); The dozen from Lakerim 
(1899); Contemporary american composers (1900); 
The musical guide (1903); Excuse me ! (1911); 
The amiable crimes of Dick Mending (1913); The 
thirteenth commandment (1916); Long ever agff 
(1919); What's the world coming to ? (1920); 
Sikerrel adták elő drámáit is : The wooden wed-
ding (1902); Tommy Rot (1902); The richest girl 
in the world (1906); üncle Zab (1913). 

*4. H., Sámuel, sir, kanadai katonatiszt és poli
tikus, szül. Darlingtonban (Ontario) 1853 jan. 8.; 
megh. 1921 aug. 24. 13 éves korától a kanadai 
önkéntes hadseregben szolgált. A torontói egye
temen tanult, majd egy ideig (1885-ig) a torontói 
Collegiate Instituteon az angol nyelv és irodalom 
tanára volt; 1885—97-ben szerkesztette és kiadta 
a Lindsay Wardert. 1892—99-ben a kanadai par
lament tagja volt, 1899. rósztvett a délafrikai 
háborúban. Kanadába való visszatérésekor had* 
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ügyminiszter lett ós ő szervezte azt a tengeren
túli haderőt, ameiy 1914. átkelt Európába. 
*5. H., Spencer Leigh, angol újságíró, szül. 

Trowbridgeben 1858 ápr. 21., niegh. Londonban 
1920 febr. 22. A Morning Leader és a The Star 
szerkesztőségébon működött. Liberális szellemű 
politikai cikkeket írt (híres volt «Sub Rosa» ro
vata) ós egyike volt a legszellemesebb és leg
élesebb eszű társalgóknak. Nagy népszerűségre 
tettek szert könyvei is : The english caracter 
(1912); The art of public speaking (1913); Things 
that Dórit count (1916); Pross, platform and 
Parliament (1918). 1910-ben mint liberális pártit 
az alsóházba választották. 

6. II., Wilham Morris, ausztráliai államférfi, 
a háború kitörésekor kivált a munkáspártból és 
az unionistákhoz csatlakozott, akiknek vezére 
lett. 1915—23-ban miniszterelnök volt é3 mint 
ilyen, Ausztrália képviselője a birodalmi kon
ferencián. Bár erélyesen szállt síkra Nagy-
Britannia imperialisztikus politikájáért, az angol 
kormány japánbarát irányzatát nem helyeselte. 
A háború alatt és után elkeseredett harcosa volt 
a Németország ellen indított megsemmisítő po
litikának. Több röpiraton és beszédeinek egy 
gyűjteményén kívül The case for labour című 
könyve jelent mog. V. ö. Sladen, Prom boundary 
rider to primo minister (1916). 

Hugó, Vidor, francia író, műveinek újabb 
magyar fordításai: 1793 (ford. Kállay Miklós, 
1919); A nevető ember (ford. Hajós Kornél, 1920); 
A tenger munkásai (ford. u. a., Í921); Izlandi Han 
(ford. Rózsa Géza, 1922); A nyomorultak (ford. 
Révay József és Schmidt József, 1925). A párisi 
Notre-Dame (ford. Benedek Marcell, 1925). 

Hugonnai Vilma grófnő, Wartlia Vince mű
egyetemi tanár neje, megh. Budapesten 1922 
mára 25. 

Hugyag, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1L10 lak. 
*Hui Dobro, Vincent, chilei spanyol forradal

már költő, szdl. 1894. Parisban él, ahol megala
pította Creation c. művészeti folyóiratát. Irányát 
innen nevezik kreacionizmusnak, amely az akti
vizmus egy mellékhajtása. H. írta, még Apolli
naire e.őtt, a legelső kópkölteményeket. 
*IIuila, Colomb, a délamerikai köztársaság egyik 

depanatnentója, (i9is) 182,328 lak. 
Hull (Hűl), Bars vm. rTr. Cs.-Szl.) 
Hull, 1. Kingston-upon H., város Angolország 

York grófságában, (1921) 287,013 lak. — 2. EL., 
város Kanadában, Québec tartományban, (1921) 
25,400 lak. 
*Hulluch, falu Pas-de-Calais francia départe-

memban, 1100 lak., nevezetes a világháborúban 
1915 szopt. 25—okt. 13. folyt nagy csatáról, 
amelyben a német 6. hadsereg el is fo?lalta. 

Humán Eliz, operaénekesnő, megh. Buda
pesten 1920 aug. 11. 
*Humbert (ejtsd: cüber), Georges Louis, francia 

tábornok, szül. Gazeranban 1862 ápr. 8. Ton-
kinban, Madagaszkárban, Marokkóban szolgált. 
1914-ben a marnei csatában az 1. marokkói had
osztályt vezette, ez év októberében a 32. hadtest 
parancsnokságát vette át, 1915—18. a 3. had
sereg parancsnoka volt, rövid megszakítással, 

amikor a 7. hadsereg parancsnokságát bízták rá. 
1919 okt. Strassburg kormányzója ós Blszász 
parancsnoka lett, 1920 jan. a legfelső haditanács
tagja. 

Humborg, Adolf, festő, megh. Münchenben 
1921-ben. 

Humeimé = Homonna. 
Humperdinck, Engelbert, német zeneszerző, 

megh. Neu-Strelitzbon 1921 szept. 27. Zenét írt 
Shakespeare Vízkeresztjéhez ós Velencei kal
márjához, Maeterlinck Kék madarához és Voll-
miller Mirakoljához. Marketendorin c. operáját. 
1914. mutatták be Kölnben, Gaudeamus c. zenés
játékát 1915. Darmstadtban. 

•Huncsun, kínai város, (1922) 39,700 lak. 
Huneudoara = Vajdahunyad. 
Hunfalva (Hundsdorf), Szepes vmegye, (Tr. 

Cs.-Szl.) . 
Hungerford, Margaret, angol Írónő, magyarul 

újabban megjelent munkái: Egy régi bűn (1923); 
Mrs. Hilary csinyjei (ford. Esty Jánosné, 1924). 

*Hún-magyar mondák (1. Hunn mondák, X. 
köt.). A magyar irodalomtörténetnek legérdeke
sebb és a Toldi-mondával együtt a legtöbbet 
vitatott problémája a magyar-hún mondák ere
dete. A rendkívül szerteágazó kérdés, amely érinti 
a nyelv- ós a történettudomány mezejét is, az : 
vájjon azok az események, amelyeket krónikáink 
bevezető részükben a hunokról az ősmagyarok 
történeteként beszélnek el, őseinktől keletről 
magunkkal hozott s a nép száján élő mondák 
voltak-e, vagy krónikásaink csinálmányai. Ön
álló, kerek kompoziciójú hún monda nem maradt 
korunkra, azaz sem írásban lejegyzett, sem a nép 
ajkán élő hún mondáink nincsenek — csak a szé
kelyek körében maradt fenn a mondának néhány-
töredéke. Hún mondáink anyagát a középkori 
krónikák már említett bevezetéseiből ismerjük. 
(Mondatörténeti szempontból csak Kézaié [1282— 
1285] jön számításba.) Kómán Bálint megállapí
tása szerint Kézai krónikája és általában min
den magyar krónika egy elveszett Szent László
kori (1091—1092) Gestára vezethető vissza, ez 
azonban a hún krónikát még nem adja, csak rö-
vidon a magyarság eredet-mondáját. 

Az irodalomtörténetben hosszú ideig nem me
rült föl az a kérdés, hogyan került ez az írás
ban meg nem kötött hún hagyomány a magyar 
krónikákba ? E naiv, kritikátlan felfogás korá
ban Wenzel Gusztáv (Eszmetöredékek, 1850) és 
Toldy Perenc nyomán (Magyar Költészet tör
ténete, 1854) azt tanították, hogy a magyarok a 
hunok leszármazottai s igy a hún mondák a ma
gyarság ősi tulajdonai, apáról fiúra szállottak a 
hunok óta. Ez a felfogás uralkodott 1871-ig. 
A kérdés történetének 2. fázisát a túlzó skepszis 
és a hüperkritika jellemzi. A tudományos tanítás 
alapja ekkor az volt, hogy a magyarság nem is 
rokona a hunoknak, nem hozhatta tehát e mondá
kat magával az őshazából (Hunfalvy Pál, Magyar
ország ethnographiája, 1876). Eiedl Frigyes 
szerint (Magyar húnmondák, Budapesti Szemle, 
1881) a magyaroknak sohasem volt hún hagyo
mányuk, a hún históriát a krónikás csinálta, a 
hún monda nem egyéb, mint tudákos könyv
monda. Hunfalvyék felfogását azonban a tudósok 
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aem tudták elfogadni s ekkor kezdődik a 3. fázis, 
amelynek jelszava a mondaközvetítés volt: a hún 
monda nem könyv-monda, de a magyarság nem 
i8 hozta magával mint örökséget keletről, hanem 
mai hazájában készen kapta, az itt megtelepedett 
idegen néptől (Heinrich G.—Petz G.—Bleyer J. 
szerint germán, Sebestyén Gy. szerint avar-szé
kely közvetítéssel). Ez az elmélet azonban meg
dűlt, amikor kiderült, hogy a germánok semmit 
sem tudtak a hún-magyar azonosságról. 

A probléma történetének 4. fázisa alig néhány 
éves. Gombocz Zoltán fölélesztette ós tudományos 
alapra fektette a régi, nyelvtudósainktól meg
tagadott hitet a magyar és hún nép rokonságá
ról : a magyarság a finn-ugor és az onogur törzs 
egyesüléséből származott s a bolgárokkal együtt 
a hún birodalom kötelékébe tartozott. (A bolgár 
kérdés és a magyar hún monda, Magyar Nyelv, 
1921). Ezen az alapon, de más nyomon indulva, 
Hóman Bálint (A magyar hún-hagyomány és 
hún monda, 1925) szigorúan elválasztja egymás
tól a magyar hún hagyományt és a magyar hún 
mondát s az utóbbinak létét tagadja. A Kézai-
tól elbeszélt hún mondáknak históriai alapjuk 
nincs, azokat Kézai a külföldi krónikákból, a 
XI. sz.-i Gestából és a népi és családi hagyomá
nyokból kompilálta. De Hóman nem áll meg ennél 
a negatív eredménynél, hanem módszeresen iga
zolja, hogy a magyarságnak volt történeti tuda
ton alapuló hún hagyománya, élt a magyarság
ban a hunoktól való leszármazás tudata s ezt 
keletről hozta magával, mint a hún-bolgár kap
csolat emlékét, bele is került, mint a magyarság 
eredet-mondája, a Szent László-kori Gestába. 

A kérdést irodalomtörténeti feléről az előbbiek 
nyomán Császár Elemér világította meg (A ma
gyar hún-mondák kérdésének mai állása, 1926), 
kimutatva, hogy a hagyomány és a monda között 
nincs különbség s ha volt a magyarságnak hún 
hagyománya, akkor voltak hún mondái is, így a 
nép két királyáról: Magyarról ós Attiláról, a 
csodálatos kardról és valószínűleg volt emléke 
a nagy katasztrófának is, amely a hatalmas 
birodalmat megdöntötte. Ezeknek az események
nek volt történeti alapjuk, de költött elemekkel 
bővülve, kerek, nyilván kötött alakba rögzítve, 
századokon át élő kincse volt a magyarságnak 
é3 fönnmaradt, ha erősen megcsonkulva is, a 
XI—XII. sz.-ig s a krónikás merített ebből az 
élőszóval terjedő mondaanyagból is. A hún mon
dák állandóan foglalkoztatták költőinket is, már 
a XVI. sz.-tól kezdve. Nemcsak epikus alkotások, 
hanem sok dráma, regény és költemény vett 
anyagot a H.-ból. Pontosabb szépirodalmi mun
kák : A) Epika: Gosárvári Mátyás: Az régi 
magyaroknak első bejövésekróí való história... 
(Kolozsvár 1579 és másodszor 1592); Kazy Fe
renc : Runnias (latinul, 1731); Aranyosrákosi 
Székely Sándor: A székelyek Erdélyben (1823); 
Arany János: Buda halála (1864); u. a.: Keve-
háza (1853); u. a.: Csaba királyfi (1852—1856); 
Fülöp Áron : Attila fiai c. költői ciklusa, amellyel 
Arany hún monda ciklusát fejezte be. Három 
részből ál l : I. Ellák (1885), II. Aladár (1892), III. 
Csaba(1908); u. a.: Attila(1910); Gárdonyi Géza: 
A láthatatlan ember (reg. 1902); Fáy András: 

Attila (1915); Anka János: Csaba királyfi él 
(1921). B) Drámák .-Bessenyei György: Attila 
és Buda tragédiája (1773); Dobsa Lajos: Attila 
és Ildikó' (1883); Szász Károly: Attila halála 
(1893); Márkus László: Attila (1912); Kisbán 
Miklós: A nagyúr (1913); Harsányi Kálmán: 
Ellák (1924). 

Huntington, város West Virginia északameri-
kai államban, (1922) 56,135 lak. 

Hunyad vármeyyél (1. X. köt.) a trianoni béke
szerződés Romániának ítélte oda. 

*KvLnya,dy József (kéthelyi), gróf, szül. Örmény
ben 1873 dec. 16. A budapesti egyetemen jogi 
doktorrá avatták. Mint tartalékos huszárfőhad
nagy a világháborúban Frigyes főherceg, majd 
Károly trónörökös parancsörtisztje lett; midőn 
Károly király lett, szárnysegédének, 1918 május
ban pedig első főudvarmesterének nevezte ki, 
ugyancsak ez évben az aranygyapjas renddel 
tüntette ki. 1927-ben az örökösjogú főrendek a 
felsőház tagjának választották. 

*Hunzinger, Wilhelm, német prot. teológus, 
szül. Dreüützowban 1871 márc. 27., megh. Ham
burgban, ahol főlelkész volt, 1920nov. 13. Művei: 
Lutherstudien (1906); Die religiöse Krisis der 
Gegenwart (1910); Das Wunder (1912). 

Hu-pé, kínai tartomány, ter. 179,600 km3, lak. 
a kínai posta 1923-M becslése alapján 27.167,200, 
O. Israel mérnök számítása szerint 32.000,000. 
Fővárosa Hankou. 

*Hupp, Ottó, német heraldikus, szül. Düssel
dorfban 1859 máj. 21. Főbb művei: Wappen und 
Siegel der deutschen Stádte (1894—1912, 6 köt.); 
Rudolf von Seitz (1911); Wider die Sehwarm-
geister (1918—19, 3 rész); Runen und Haken-
kreuz (1921). 

Húrban Yajansky Svetozár, tót író, megh. 
Turóeszentmártonban 1916 aug. 17. 

Huret, Jules, francia Író, megh. Parisban 
1915 febr. 14. 

Huréz (Hurez), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Husasau = Hosszúaszó. 
Husi, város Romániában, (1910) 15,953 lak. 

*Huss Richárd, filológus, szül. Besztercén 18S5 
febr. 2. Tanulmányai végeztével egyetemi lektor 
lettNancyban 1909., Bordeauxban 1910.1912-ben 
Kolozsvárott egyetemi magántanári képesítést 
nyert. 1913-ban Debrecenben kollégiumi, majd 
egyet, rendkívüli, 1917. rendes tanárrá nevezték 
ki. A Luxemburgische Spraehgesellschaft tisz
teleti, a Tisza István Tud. Társ. rendes tagja. 
Főbb müvei: Vergleiehende Lautlehre des Sieben-
bürgisch-Moselfránkisch-Ripuarischen mit den 
moselfr. u. wallonischen Mundarten (1908); A 
Nibelung-ének fejlődése és a pannóniai tradició 
(1919, németül 1925); Az erdélyi német nyelv
járástanulmányozás mai állása (1912); Einige 
scenischen Momente in Schillers Wilhelm Teli 
(1913); Gesch. d. deutsch. Lit. I. (Vorlesungen, 
1923); Die Germánén und ihr Name (1924); Zum 
Germanennamen (Teuthoniota, 1926); Der Ger-
manenname (1926); Die Einwanderung der Deut
schen in Siebenbürgen u. Gruppenverteilungihrer 
Mundartenmnerh.desRömerstrassennetzes(1924; 
Luxemburg u. Siebenbürgen (1926); A zsidóság 
Goethe Faustjában és Lessing Náthánjában 
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<1925, németül 1926); Pfefíerkoni (Huinanisinus 
és reformáció, 1926, németül 1926); Vgl. Laut-
lehre d. rumán. Dialekte u. der Gascognisch 
Pyrenaischen Palatalisierung i. d. (west-) frank. 
Mundart; Siebenbürgisch-deutscher Sprachatlas; 
Luxemburgischer Sprachatlas (sajtó alatt); Das 
Deutschtum in Siebenbürgen ; Der Siebenburg; 
Trachtenkodex In Debrecen; Die Kirchenheili-
gen in Siebenbürgen; Zum rumánisclien Sieg-
friedmárchen (D. Vaterl. 1922); Die Besiedlung 
des Sachsenlandes in Siebenbürgen (Urede-
Festechr.); Die Senna der Königinnen in der 
Völsungasaga u. Nib. Lied.; Márga (tört. dráma). 

Hussarek von Heinlein, Max, báró, osztrák 
államférfiú, 1916. Clam-Martinic kabinetjében 
megtartotta kultuszminiszteri tárcáját, 1918 
jiíl.-tól okt.-ig osztrák miniszterelnök volt, ami
kor is hiába próbálkozott az új szövetségi állam
forma keresztülvitelével. 

Husszejn Hilmi, pasa, török államférfi, megh. 
Bécsben 1923 ápr. 3. 
"Husszejn Ibn' Ali, Mekka emirje és Hedzsasz 

első királya, szül. Konstantinápolyban 1856., 
megh. 1927 febr. Nyolcéves korában Mekkába 
vitték, hivatali karrierjót nagybátyjai, Abdulla 
és Husszejn oldalán kezdte. Az ottomán császári 
tanács tagja lett és mikor Ali mekkai emir 
meghalt és utóda, Abdulla, H. nagybátyja is 
hirtelen elhunyt a Mekka felé vezető úton, a 
porta őt nevezte ki emirré. H. nagy befolyásra 
tett szert Hedzsaszban, amelynek a török uralom 
alól való fölszabadítására törekedett. 1916-ban 
sikeres fölkelést szított a törökök ellen, máj. 30. 
az angol kormánnyal egyetértőleg proklamálta 
Hedzsasz önállóságát ós királlyá kiáltatta ki ma
gát. 1917 jún. 17. fölvette az Arábia szultánja, 
1924 mára 7. a kalifa címet, de még u. a. évben 
a vahabita Ibn Szaud lemondásra kényszerí
tette s H.-t az angolok 1925. Cyprus szigetére 
vitték. Pia Faiszal, Irak királya. 
•Husszejn Eiamil (Husszejn Kemal), egyip

tomi szultán, szül. 1853 nov. 21., megh. Kairó
ban 1917 okt. 9. Nagybá,tyjának, II. Abbasz Hil-
minek letétele után 1914: dec.-ben az angolok 
Egyiptom szultánjának kiáltották ki. 

Húst = Huszt. 
Húsvét-szigetek (Isla de Pascua, Waihu, 

Rapanui), Chile köztársasághoz tartozó szigetek 
a Csendes-Oeeánban, ter. 120 km2, 228 lak. 
•Huszár, 1. Ilona bárónő, festő és iparművész, 

szül. Szentmargitán (Szolnok-Doboka vm.) 1865 
febr. 18. Münchenben kezdte, Parisban végezte 
tanulmányait s már ez időben állította ki első 
képét (báró Bornemissza Ignácné képmása) Mün
chenben, 1897. Budapesten lakásberendező mun
kákkal is foglalkozott, egyebek közt a budai 
királyi vár udvarhölgyi lakosztályát ő rendezte 
be. Élénk tevékenységet fejtett ki a művészeti 
ismeretek társadalmi úton való terjesztésében is. 

2. H. Imre, író, megh. Bécsben 1916 febr. 10. 
3. H. Károly, politikus, az 1918 okt.-ben IV. 

Károly király által dezignált Hadik János-féle 
kormányban vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek volt jelölve, de a kabinet a kitört forra
dalom következtében nem alakulhatott meg. 
A Károlyi-forradalom alatt nem vállalt szerepet, 

a proletárdiktatúra alatt többszörös üldözésnek 
volt kitéve s utóbb kénytelen volt Bécsbe mene
külni. A diktatúra bukása után 1919 aug.-ban 
a Priedrich-kormányban vallás- és közoktatás
ügyi miniszter lett; nov.-ben, mikor a szövetsé
ges nagyhatalmak megbízásából Clerk megegye
zést hozott létre az összes pártokból alakult 
koalíciós kabinet alakítására, H. lett miniszter
elnök. Ezt a kormányt az entente elismerte s 
meghívta a béketárgyalásra. Miután előkészí
tette a választások kiírását s Horthy Miklóst 
kormányzónak választották, beadta lemondását. 
1920-ban nemzetgyűlési képviselőnek választot
ták régi (sárvári) kerületében. Kiutazott Ameri
kába hadifoglyaink hazahozatala érdekében s 
a hadifoglyok hazaszállítása ügyében azontúl is 
nagy tevékenységet fejtett ki. Az 1922-iki nem
zetgyűlés alelnökének választotta. 1926. ország
gyűlési képviselőnek választották. Újabb munkái: 
A mi királyi családunk (1918); A felnőttek okta
tásának jövő irányelvei (1919); A proletárdikta
túra Magyarországon (1920); Az égő Orosz
ország (1926). 

*4. H. Károly, komikus szinész, szül- Buda
pesten 1884 szept. 3. Pályáját a Nagy Endre-ka
baréban kezdte, 1910. a Magyar Színházhoz szer
ződött és több kabaréban játszott. 1923-ban film
színész lett Amerikában. 

5. H. Vilmos, író, 1916. nagykállói előnévvel 
magyar nemességet kapott. 1916—20-ig a berni 
követségnél működött. 1918-ban udvari tanácsos 
lett. Újabb müve: Ha a bálványok rombadőlnek 
(Budapest 1918). 

Huszka, Í.Jenő, zeneszerző, újabb operettjei: 
Lili bárónő (Városi Színház, 1919); Hajtóvadá-
szat (u. o. 1926) stb. 

2. H. József, iparművész, újabb művei: 
Á magyar ornamentika hún eredete (1914); Hon
foglaló őseink ornamentikája (1920); Az Isten 
fia (1920). 

Huszt (Húst), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Huszti József, klasszikus-filológus, szül. Zala-

béren 1887 okt. 10. A szegedi Ferenc József Tud. 
Egyetem nyüvános rendes tanára. Középiskolai 
tanulmányait Budapesten, Keszthelyen és Eger
ben, egyetemi tanulmányait mint a budapesti 
Eötvös-kollégium tagja végezte, majd München
ben, Bécsben és Parisban kiegészítette. 1911-ben 
a budapesti érseki kat. főgimnázium, 1915. a 
budapesti Tanárképző Intézet, 1918. az Eötvös
kollégium tanára lett. 1921-ben a budapesti 
egyetemen magántanár, 1923. a szegedi Ferenc 
József Tud. Egyetemen a klasszikus-filológia ta
nára. 1922-ben a Magyar Tud. Akadémia leve
lező tagja. Mint a Római Magyar Történeti Intézet 
tagja, több ízben végzett könyvtári kutatásokat 
és az 1925—26-iki tanévet Rómában töltötte. 
Főbb munkái: Menander% és Epikuros (1911); 
Lanson irodalomtörténeti módszertanának kri
tikai ismertetése (1912); Diderot és Terentius 
(1912); Terentius a világirodalomban (1915); 
Terentius és az olasz renaissance dráma (1915); 
Lucretius a nyelv eredetéről (1917); Az állam
polgári nevelés és a klasszikusok (1917); Enea 
Silvio hum. propagandája III- Frigyes udvará
ban (1919); Marcus Aurélius római császár el-

26« 
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mélkedései (fordítás, 1923); Platonista törekvé
sek Mátyás király udvarában (Minerva-könyv
tár I., 1925). Különböző folyóiratokban számos 
cikke jelent meg s a humanistákra vonatkozó 
kutatásait külföldi lapokban is közzétette. Szer
kesztette a Juventus latin nyelvű folyóiratot 
(1917—19.) és mint az Országos Közoktatási Ta
nács tagja résztvett a középiskolai reform elő
készítő munkálataiban. 

Husztköz (Nankovo), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Husztót, kisk. Baranya vm., (1920) 222 lak. 
Husztsófalva (Danilovo), Máramaros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Hutás (Hutky), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hutchinson, város Kansas északamerikai 

államban, (1920) 23,298 lak. 
*Hutier, Oskar von. porosz tábornok, szül. Er

furtban 1857 aug. 27. A világháború kezdetén 
nagy része volt a német hadak gyors előnyomu-
lásában. 1915-ben a 21. hadtest, 1917. a 8. had
sereg parancsnoka lett, mely utóbbinak egy ré
szével elfoglalta Rigát. 1917 dec. a Ny.-i arcvonal
hoz helyezték, mint a 18. hadsereg parancs
nokát. 1918-ban erŐ3 támadást vezetett a Cam-
brai és St. Quentin közötti angol állások, továbbá 
Ham-Nesle és Compiégne ellen. 1919 jan. nyuga
lomba vonult. 

Hutti (Huty), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hutyra Ferenc (1. X. köt.), 1917. szepeshelyi 

előnévvel magyar nemességet kapott. Az állat
orvosi főiskola szervezetének olyórtelmű módo
sítása kapcsán, hogy a rektort kétévenként a 
tanári kar választja, 1917. lemondott kineve
zés alapján elfoglalt állásáról, de a tanári kar 
egymásután öt ízben megválasztotta rektorrá. 
1917-ben a Szent István-Akadémia, 1921. a Tu
dományos Akadémia rendes tagja. 1927. az állat
orvosi főiskola felsőházi taggá választotta. 1922-
ben az Erzsébet Tud. Egyetem tiszteletbeli nyilv. 
rendes tanára lett. Marék Józseffel együtt írt 
Spez. Pathologie u. Tneraphie c. munkája 1922. 
6. kiadásban jelent meg, közben lefordították 1 
orosz, olasz (2 köt.), spanyol (2 köt.) és angol 
nyelvre (3 köt.). Egyéb művei: A háziállatok • 
fertőző betegségei (1920); Állatorvosi belgyó
gyászat (1923); Tudnivalók az állat forgalmi 
szavatosságról (1923); Lord Lister emlékezete 
(1923); Állatorvosi belgyógyászat (Marek-kel, 
1924); Törvényszéki állatorvostan (2. bőv. kiad. 
1925). 
*Huysmans (ejtsd: h&jz-), Camille, belga politi

kus, szül. Limburgban 1871 máj. 26. Német filoló
giát tanult és egyetemi tanár lett Brüsszelben. 
A háború előtt francia, a háború után pedig fla
mand nyelvű lapot szerkesztett. 1910-ben a ka
mara tagja lett szocialista programmal. 1925-ben 
a tudományok és művészetek minisztere lett. 

*Huzella Tivadar, orvos, szül. Budapesten 1886 
jún. 10. Az egyetem elvégzése után 1910. a kór
bonctani intézet tanársegéde, majd adjunktusa 
lett. 1921-ben a debreceni egyetemen az anatómia 
rendes tanárává és a biológia előadójává nevez
ték ki. 1926-ban orvoskari dókán volt. Főbb 
munkái: Über Myocarditis rheumatica (Berlin 
1912); Histologische Veranderungen bei Poly-

artliritis und Chorea (1914); Hisíoniechanik der 
atropliischon Lebererkrankungen (1921); Der 
Mechanismus des Kapillarkreislaufs und der Sek-
retion im Bindegewebe (Berlin 19-5); A háború 
és béke orvosi megvilágításban (Budapest 1923); 
Krieg und Frieden im Lichte der Medizin (Berlin 
1923); L'individu dans la vie sociale en temps 
de paix et en temps de guerre (Paris 1924). 

Hübbe-Schleiden, Wilhelm, német utazó, 
megh. Göttingenben 19Í6 máj. 17. 

Hülsen-Haeseler, Georg, gróf, a berlini kir. 
színházak főintendánsa, megh. Berlinben 1922. 

Hültl, 1. Dezső, építész, újabb műve az angol
kisasszonyok zugligeti temploma Budapesten B-
u. o. a gróf Semsey-bérházak. Tagja a Szent 
István-Akadémiának. 

2.H. Hümér, orvos, aRókus-kórház I. sebészeti 
osztályának főorvosa és 1917. a budapesti egye
temen rendkívüli tanár lett a gyakorlati sebé
szet tárgykörből. 1918-ban megkapta az egész
ségügyi főtanácsosi címet. 

"Hünan, kínai provincia, ter. 205,400 km.*, 
(1923) 23.000,000 lak. 

Hüvész (Huviz), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Hűvös József, a Budapesti Városi Villamos 

Vasút vezérigazgatója, megh. Budapesten 1914 
dec. 18. 

Hviezdoslav, családi nevén Országit Pál, tót 
költő és műfordító, megh. Alsókubinban 1921 nov. 

*Hyarnson (ejtsd: iájemszn), Albert Montefiore,. 
angol kulturtörténósz, szül. Londonban 1875. Fő-
müve: History of the Jews in England (1908), az. 
első összefoglaló munka e tárgyról, továbbá: Tüe 
buccaneers in the spanish main (1912); Eliza-
bethan adventures on the spanish main (1911). 

Hybbe (Hyby), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Hyde (ejtsd: íiájd), Douglas, ír író és tudós, szül. 

1860. Hazájában Craoibhivi Avibhiun néven isme
retes. A dublini Trinity Collegén és Kanadában 
végezte tanulmányait, majd visszatérvo Iror-
szágba,1893. megalapította a Gael-ligát, melynek 
első elnöke lett. Teljes erővel küzd hazája elango-
losítása ellen és az ír függetlenség mellett. Az ő. 
izgatására alapították az ír nemzeti egyetemet 
három kollégiummal (Dublin, Cork, Galwayjésa 
belfasti Queen's Universityt. A dublini University 
Collegén az új-ír nyelv és irodalom tanára lett 
Ö gyűjtötte össze és adta ki a Lőve songs of 
Connacht e. gyűjteményt. Több kötetbe szodte-
össze az ir népköltészet emlékeit angol és francia 
fordításokkal együtt és az ír nyelv népszerűsí
tése érdekében ír szinielőadásokat rendez. Az elsőt 
(The twisting of the rope) Dublinban adták elő 
1901. és a sz3rző maga játszotta a főszerepet. Lile-
rary history of Ireland c. müve 1921-ig 7 ki
adást ért. 

Hyéres (Porquerolles), kikötőváros Francia
országban, (i92i) 17,476 lak. 

Hymans (ejtsd: háj—), Paul, belga politikus, 
1915. belügyminiszter lett, 1916—17-ig londoni 
követ volt, 1918—20-ig ismét belügyminiszter, 
1920. a genfi Népek Ligájának elnöke, 1924. poiiig 
külügyminiszter volt. Művei: L'bistoire parle-
mentaire de la Belgique és Frére Orbán. 

*Hynais, Adalbert, cseh festő, szül. Prágában. 
1854. Bécsben és Parisban végezte tanulmányai*-
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Fenerbachnál és Gérömenál, majd a prágai mű
vészeti akadémia tanára lett. Részt vett a bécsi 
Bnrgszinház díszítő munkálataiban, valamint ő 
festette a prágai Nemzeti Szinház függönyét. 
•Hyndman (ejtsd: hájndmen), Henry Mctyers, 

angol szocialista író, szül. Londonban 1842 mára 
7., megh. u. o. 1921 nov. 22. Cambridgeben nevel
kedett, majd az 1866-iki osztrák-porosz háborúban 
mint haditudósító vett részt. 1881-ben megalapl-

Ibadan, város Nigéria brit gyarmatban, 175,000 
lakossal. 

Ibafa, kisközség Baranya vármegyében, (1920) 
651 lakossal. 

Ibaía (aöv.), 1. Mespilus. (XIV. köt.) 
Ibagué, város Columbiában, (1918) 30,255 

lakossal. 
IbaSez, Vicente Blasco, spanyol író, főbb mű

iéi a X. kötetben felsoroltakon kívül: Cortesana 
(1901); Sangre y aréna (1908); Los cuatros jinetes 
del Apocalipsis(1916); Maré nostrum (1918); Los 
snemigos de la mujer (1920); El paraiso de las 
mujeres (1922). Alphonse XIII. démasqué c. po
litikai müvében a diktatórikus Spanyolország ve-
Béreiről rántja le a leplet. Magyarul megjelent 
müvei: Vérző aréna (ford. Tóth András, 1922); 
A nőgyülölők (ford. u. a., 1923). 

Ibira (növ.), 1. Xylopia. (XIX. k.). 
*Ibn Szaud, Nedzsd független arábiai vahabita 

szultánság dinasztiája. 1926 jan. óta a szultán 
Abi-el-Azisz-esz-Szaud, kit a dinasztiáról általá
ban i.-nak neveznek, szül. 1882. Egyszersmind a 
Nedzsddel egyesült Hedzsasz királya (1916 óta), 
Arábia királya (1917 óta) és kalifa (1924 óta). 

Iborfia, kisk. Zala vm., (1920) 145 lak. 
Ibrány, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 4831 lak. 
Ibsen, Henrik, norvég drámaíró, összes mü

veinek gyűjteményes magyar kiadása 1921. indult 
meg. Számos drámája került szinre magyar szín
padokon. V. ö. Woemer, L (2 k., 1912); Collín 
(1910); Winterfeld (1910); Mayrhoffer (1911); 
Walzel (1912); E. Beich, I.-s Dramen (10. kiad. 
l9iS);Markowitz, Weltanschauung I.-s (1913); 
Bienenstock, I.-s Kunstanschauungen (1913); 
Bngert, I.-s Weltanschauungen (1917); u. a., I., 
V«rktinder d. dritten Reiches (1921). Müveinek 
újabb magyar fordításai: Rosmersholm (ford. 
Ambrus Zoltán, 1916); Peer Gynt (ford. Patthy 
Károly, 1918); Nóra (ford. Szász Zsombor, 1920); 
Császár és galileus (ford. Puskás Endre, 1921); 
I. levelei (ford. és bevezette G. Beké Margit, 
1922); Kísértetek; Solness építőmester; Ha mi 
holtak feltámadunk (ford. Hajdú Henrik, 1923). 
*Ickern, porosz község Vesztfáliában, (1919) 

12,134 lak. 
I-csang, kikötőváros Kínában, (1922) 60,000 

lakossal. 

totta a nagybritanniai szociáldemokrata szövetsé
get, amelynek több éven át elnöke volt. Élesen 
küzdött a délafrikai háború ellen és nagy része 
volt az 1900-iki második internacionálé szervezé
sében. Számos munkát írt szociális kérdésekről, 
nacionalizálásról stb. Főbb művei: Records of 
an adventurous life (1911); Further reminiscen-
cences (1912); Future of democracy (1915). 
• H y p o s t a s i a (bioi.), 1. Epistasia. (XX. köt. 

*I«I, a csirasejtekben (ondósejt és petesejti 
föltételezett öröklési egységek neve. Egyértelmű 
a génnel (XX. köt.). 

Idabukóc (Bukovce). Abaúj-Torna vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Idaho, északamerikai állam, ter. 217,261 km2, 
(1926) 522,175 lak. 

•Idda, város Nigéria angol koronagyarmaton, 
10,000 lak. 

Idecspatak (Idicel), Maros-Torda vármegye. 
(Tr. R.) 

•Ideiglenes névjegyzék, az országgyűlési vá
lasztójoggal rendelkező egyénekről a központi 
választmány által a rendelkezésre álló adatok 
alapján összeállított jegyzék, amelyet közszem
lére kell kitenni és ellene fel lehet szólalni. 
L. Képviselőválasztás. (XI. és XX. köt.) 

*Id iok ines i s (bioi.), az örökléstanban ama 
folyamat neve, melynek eredményeképpen a 
csirasejtekben (ondósejt és petesejt) feltételezett 
öröklési egységek (gén, idstb.) megváltoznak. 1. 
következtében örökiékeny változások (mutációk) 
létesülnek, melyeket újabban idiovariációknak 
neveznek. 

"Tdioplioria (bioi.) a. m. öröklés. 
• I d i o t y p u s , más néven genotypus, 1. Gén. 

(XX. köt.) 
*Idiovariáció (bioi.), 1. Idiokinesis. (XX. köt.) 
Idrány, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 411 lak. 

*Idriszi (Szejjid Mohammed el Idriszi), arab 
törzsfő, szül. Szabiában 1876. El Azhar egyetemén 
és Kufrában nevelkedett, majd Szudánban élt. 
Asszírba való visszatérésétől kezdve azon fára
dozott, hogy ezt a területet elszakítsa a törököktől. 
A világháborúb an az entente oldalán harcolt. 

*Ifni,spanyol védterület Ny.-Szaharában, ter. 
2500 km2, (1920) 20,000 lak. Fővárosa I. (Sta Cruz 
del Mar Pequena), (1920) 300 lak. 

Igal, kisk. Somogy vm., (1920) 2169 lak. 
Igar, nagyk. Fejér vm., (1920) 1873 lak. 

*Igaz Béla, kanonok, pápai prelátus, szül. Lá-
bodon (Somogy vm.) 1865 jan. 8. Hittudományi 
tanulmányait Bécsben végezte. A pécsi püspöki 
iroda igazgatója volt tizennégy évig, mint kano
nok pécsegyházmegyei főtanfelügyelő tizenkét 
éven át. Baranya vármegye közéletében élénk 
részt vott; a vármegye törvényhatósági bizott 
sága 1927. a felsőház tagjául választotta. 

I, Í. 
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Igazfalva (Igazfalva), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Igazpüspöki (Bánovshé Biskupice), Trencsén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Igazságügyi Közlöny (1. X. köt.). 1918 óta 
szerkeszti Séthy Antal igazságügyi állam
titkár. 

Igazságügyi statisztika (1. X. k.). A polgári 
igyékben a statisztikai adatgyűjtést a bíróságok 
kimutatásairól szóló 42,500/1914.1. M. számú és 
az ezt módosító 2600/1923. I. M. számú rendelet, 
valamint egyes kisebb rendeletek szabályozzák, 
amelyek az adatgyűjtést főként az eljárási érték
határok változásával kapcsolatban módosítják. 
Az adatgyűjtést az igazságügyminisztérium 
végzi, de a házassági pereken felül újabban a 
csődökre és a csődönkívüli kényszeregyezségekre 
vonatkozó adatokat a statisztikai hivatal közvet
lenül is gyűjti. A trianoni békeszerződés területi 
rendelkezései folytán az igazságügyi statisztika 
mindhárom részében lényeges változásokat idé
zett elő, a személyzetet tárgyazó rész pedig az 
1920. XX. t.-c. rendelkezései folytán is megvál
tozott. Ami az igazságszolgáltatás szerveit illeti, 
ezek az 1926. évben a következők: 

Kir. járásbíróság .. — .. . .. ... 198 
« járásbírósági kirendeltség ... ... 3 
i törvényszék .. . _. ... 24 
<l törvényszéki kirendeltség ... ._ 1 
« Ítélőtábla 5 
« -Kúria ... ... 1 
« ügyészség — ... 23 
« ügyészségi kirendeltség ... . . . 1 
« főügyészség .. . 5 
€ koronaügyészség ... ._ — ... i 

Munkásbiztosítási bíróság i 
« felsőbíróság i 

Közjegyzői kamara ö 
Ügyvédi kamara 17 

A kir. Kúrián 1926 okt.-ben az elnökön és má
sodelnökön felül 7 tanácselnök és 60 bíró volt, 
a kir. Ítélőtáblákon 4 elnök (1 elnöki állás betöl
tetlen), 1 másodelnök, 40 tanácselnök ós 144 bíró, 
a kir. törvényszékeknél 21 elnök, 3 másodelnök 
és a törvényszéki tanácselnökökkel, a 106 járás
bírósági elnökkel, valamint a járásbíróságok 
bírói karával együtt 1201 bíró működött. Az 
ügyészek száma 200 volt Ezekben az adatokban 
nincsenek számításba véve azok az itélőbírák, 
akik az igazságügyminisztériumban, a népjóléti 
és munkaügyi minisztériumban, az országos föld
birtokrendező bíróságnál, a telekkönyvi betét
szerkesztési munkálatoknál v. felsőbíróságoknál 
tanácsjegyzökként működnek. Az 1926 júl. 10. 
kiadott igazságügyi rangsor szerint az 1920. 
XX. t.-c.-kel megállapított fizetési csoportok 
között az itélőbírák és kir. ügyészek a következő
képen oszlottak meg: 

VI. fizetési csoport ._ , 1 
V. ' , •> 

IV. „ „ 21 
m 154 
11. „ .. 504 
I. „ — ... 1171 

A fogalmazói segédszemélyzet (bírósági titkárok, 
jegyzők és joggyakornokok) összes száma 647, 
a kezelő segédszemélyzet összes száma pedig 
.(díjnokok nélkül) Í937. 

Az ügyforgalmi statisztika az 1911.1. t.-c.-kel 
becikkelyezett polgári perrendtartásnak az 1915-
jan. 1. életbelépése folytán átalakult. Az új 
perrendtartás életbenlétének eddigi ideje alatt 
azonban eddig nem lehetett olyan adatokat gyűj
teni, amelyek reális összehasonlítási alapul meg
állhatnának és az ügyforgalom jövőbeli alaku
lására következtetési alapot szolgáltatnának. 
A háború idején a hadiesemények, az azt köz
vetlenül követő időben pedig a pénzromlással 
kapcsolatos gazdasági helyzet az ügyforgalmat 
a normálisnak mondható mérték alá csökkentette, 
viszonta pénz értékének állandósulása után 1924 
közepén kezdődött gazdasági krízis a bíróságok 
ügyforgalmát rohamosan megnövelte. Ez a növe
kedés 1925. ós 1926. is folytatódott. 

A járásbíróságoknál 1924 végén folyamatban 
maradt 28,773 polgári per, 1925. érkezett 173,179, 
befejeztetett az év folyamán 162,674, érdemleges 
végitélet hozatott 75,155 perben, 1925 végén fo
lyamatban maradt 39,278 per. Telekkönyvi ügy 
1924-ről maradt 18,670, 1925. érkezett 722,093, 
elintéztetett 702,231, az év végén folyamatban 
maradt 38,532. A törvényszékeknél az 1924. év
ről 14,316 elsőfokú polgári per és nem peres ügy 
maradt folyamatban, 1925. érkezett 36,133, be
fejeztetett 36,693, az év végén folyamatban ma
radt 13,756. Pellebbvitt polgári per a törvény
székeknél 1924 végén 8930 maradt folyamatban, 
1925. érkezett 34,313, befejeztetett 34,785, az év 
végén folyamatban maradt 8458; fellebbvitt pol
gári nem peres ügy 1924 végén 532 maradt, 1925. 
érkezett 9047, befejeztetett 8877, az év végén 
folyamatban maradt 702. 

A kir. ítélőtábláknál 1924-ről 5801 polgári 
ügy maradt, 1925. érkezett 15,158, befejeztetett 
15,061, az óv végén folyamatban maradt 5898. 

A kir. Kúrián 1924-ről 2512 polgári per maradt, 
1925. érkezett 3925, befejeztetett 4017,az óv végén 
folyamatban maradt 2420; polgári nem peres ügy 
1924-ről 101 maradt, 1925. érkezett 692, befejez
tetett 682, az óv végén folyamatban maradt 111. 

A törvényszékekhez 1925. összesen 525 csőd-
ügy és 2535 csődönkívüli kényszeregyezségi ügy 
érkezett. Házassági per 1925-ben 8112 indult. 
Cégbejegyzés 1925. egyéni 1273, társas pedig 
1408 fordult elő. 

A kir. járásbíróságok 1925-ben 160,948 bűntett 
ügyet, a kir. törvényszékek első folyamodásban 
34,135 ügyet, másodfolyamodásban 933 felfolya
modást és 15,406 fellebbezést, a kir. ítélőtáblák 
11,799, végül a kir. Kúria 2970 ügyet fejezettbe. 

A fiatalkorúak bíróságai előtt 1924-röl 2637 
ügy maradt folyamatban, 1925-ben 16,638 ügy 
érkezett, ebből elsőfokon 17,593 ügy fejeztetett 
be és az év végén 1682 ügy maradt folyamatban. 

A kir. ügyészségekl925-ben 93.804 nyomozást, 
és 1744 vizsgálatot, a főügyészségek 6902, a 
koronaügyészség pedig 3058 büntető ügyet in
téztek el. 

Igenpataka (Ighiel), Alsó-Fehér vm. (Tr. % 
Ighiu = Magyarigen. 
Iglau (Jihlava), város Morvaországban, ds-.ii 

25,642 lak. Most Cseh-Szlovákiához tartozik. 
Igló (Spisská Nova Ves), r. t. város Szop;s 

vm., (i9i9) 10,738 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
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Ignaialva (Igne§ti), Arad vm. (Tr. E.) 
Ignéc (Zujacevo), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ignotus-Veigelsberg Hugó, író és szerkesztő 

(1. X. köt.) sokáig dolgozott a Magyar Hirlap szer
kesztőségétien. Esztétikai, irodalompolitikai cik
kei, szépirodalmi müvei előbb a Hétben, majd a 
Nyngatban jelentek meg, amelynek alapitása óta 
szerkesztője. A proletárdiktatúra bukása után 
hosszabb ideig külföldön, főleg Bécsben élt, 
visszatértekor ismét átvette a Nyugat szerkesz
tését, amelynek egyik főerőssége. Ujabb művei: 
Egy év történelem (1916); I. novelláiból (1918); 
Versek (1918). 

Igrám (Igram), Pozsony vm. (Tr.-Cs.-Szl.) 
Igrici, nagyk. jBorsocZ, Gömör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1172 lak. 
Igricke (Hiriste), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Igualada, város Spanyolországban, (1920) 12,512 

lakossal. 
Iharkút, kisk. Veszprém vármegyében, (1920) 

141 lak. 
Iharos, kisk. Somogy vm., (1920) 1034 lak. 
Iharosberény, nagyk. Somogy vm., (1920) 1811 

lakossal. 
Ihász Aladár, költő, megh. 1919 ápr. 5. 

*Ihmels, Ludwig, német prot. teológus, szül. 
Middelsben 1858 jún. 29. Előbb Erlangenban, 
majd 1902. Lipcsében volt egyetemi tanár; 1922. 
Szászország országos szuperintendense lett. Mű
vei: Die christl. Warheitsgevrissheit (3. kiad., 
1914); Das Christentum Luthers in seiner Eigenart 
(1917); Zentralfragen der Dogmatik (3. kiad., 
1918); Wer war Jesus (6. kiad., 1921). 

Ihne, JErnst Eberhard, német építész, megh. 
Berlinben 1917 ápr. 22. 
*Ihrig Károly, közgazdász, szül. Szemlakon 

1892 dec. 2. 1913-ban Budapesten jogot végzett, 
1924. a közgazdasági kar magántanára lett a 
szövetkezeti politika tárgykörből. Szerkeszti a Ge-
nossenschaftliche Mitteüungent és mint helyettes 
szerkesztő a Magyar Gazdák Szemléje c. folyó
iratot. Számos cikke jelent meg hazai és külföldi 
gazdaságtudományi szaklapokban. Önálló művei: 
Szövetkezeti előadások (Czettler J.-vel, 1922); 
Világháború és világgazdaság (1924). 

Ikafalva (Icafalau), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Ikervár, kisk. Vasm., (1920) 2312 lak. 
Iklad, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

1085 lak. 
Iklanberény, kisk. Sopron vm., (1920) 170 lak. 
Ikland (Icland), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Bdód (Icloda), Temes vm. (Tr. R.) 
Iktár (letar), Temes vm. (Tr. R.) 

•Ilagan, Luzon-szigetnek, a Pilippi-szigetek 
egyikének fővárosa, (1918) 14,000 lak. 

Il'ava = Illava. 
*Ileck, város Szovjet-Oroszország ázsiai részé

ben, (1920) 10,950 lak. 
Díord, város Angolországban, (1921) 85,194 lak. 
Híov, kerUlet Romániában, (IGIÚ) 710,792 lak. 
Ilg, Alfréd, abesszíniai államférfi, megh. Zü

richben 1916 jan. 7. 
Iliny, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes. 

vm„ (1920) 248 lak. 
Hk, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 944 lak. 

Ilkeston, város Angolországban, (1921) 32,266 
lakossal. 

*Ilkeston, BalthazarWalter Foster báró, angol 
orvos éspolitikus, szül. Cambridgeben 1840 júl. 17., 
megh. Londonban 1913 jan. 31. A birminghami 
Queen's College tanára, 1885—1886. s 1887— 
1910-ig liberális képviselő volt. Művei: The use 
of the sphygmograph in heart diseases (1866); 
Method and medicine (1870); Clinical medicine 
(1874); Political powerlessness of themedicalpro-
fession (1883); Public aspects of medicine (1890). 

Ilkó (Ilkó), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Illanó (ll'anovo), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Illarionovo, város Szovjet-Oroszország ázsiai 
részében, (1920) 13,029 lak. 

Illava (Il'ava), Trencsén vm., (1919) 2134 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Ille-et-Vilaine, francia département, ter. 6S92 
km2, (1921) 538,584 lak. 

Illenbák (Ilimbav), Szeben vm. (Tr. R.) 
Illény (Meni), Pogaras vm. (Tr. R.) 
Illés (llija), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Illés József (viski), jogtörténész, 1914. a buda

pesti Pázmány Péter Tud. Egyetemen a jog- ós 
alkotmánytörténet nyilvános rendkívüli, 1917. 
nyilvános rendes tanára. 1915-ben a Magyar Tud. 
Akadémia levelezőtagja lett, 1919. a magyar 
békedelegáció tagja volt. 1922-ben a nagykárolyi 
kerület nemzetgyűlési képviselővé választotta. 
Az 1924—1925. és az 1925—1926. tanévben jogi 
kari dékán volt. Újabb műve: A magyar címer 
és a királyi cím története 1804-től kezdve (1916). 

Illésfalva (ll'asovce), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Illésháza (lllésháza), Pozsony vm, (Tr. Cs.-Szl.) 
Illinois, északamerikai állam, ter. 146,756 

km2, (1926) 7.202,983 lak. Fővárosa Springfield. 
Illmic (Blmic, Ober u. Unter-), Mosón vm. 

(Tr. A.) 
Illocska, kisk. Baranya vm., (1920) 529 lak. 
Illópatak (Hova), Krassó-Szörény vm. (Tr. R. 

•Illuzionizmus, az a nézet, hogy minden csak 
illúzió, csalódás. Vannak filozófiai irányok, ame
lyek ezt elsősorban az emberi ismeretre mondják 
(teoretikus vagy ismeretelméleti I.), eszerint a mi 
ismereteink nem felelnek meg a valóságnak, 
nincsen is tulajdonkepen valóság (szkepticizmus, 
ismeretelméleti idealizmus). Mások szerint az élet
nek és az emberi cselekedeteknek értéke illúzió 
(etikai I., néhány szofista, Schopenhauer, Stirner). 

Hlye (Ciumediu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Hlyed (Iladia), Krassó-Szörény vm. (Tr. R. 
Illyeíalva (Ilieni), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Illyés Géza (sófalvi), orvos, a budapesti egye

tem rendes tanára és az urológiai klinika igaz
gatója. Müvei a X. kötetben felsoroltakon kívül: 
Vesesebészet (1909); Erfahrungen in der Nieren-
chirurgie (Berlin 1911); Über Prostatahyper-
trophie (1925). Számos szakértekezése jelent meg 
magyar, német és francia nyelven. 

Illyésmező (Hiesi), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Ilmenau, város Thüringiában, (1925) 13,612 lak. 
Ikiica = Ilonea. 
Iloba (liba), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Hoilo, Panay-szigetnek, a Filippi-szigetek ogyi 

kének fővárosa ós kikötője, (1918) 48,000 lak. 
Ilonc (Ilandza), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
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Ilonca (Ilnica), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ilondapatak (Dolheni), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. E.) 
Honokújfalu (Honokújfalu), ügocsa vrn. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ilorin, város Nigéria angol koronagyarmat

ban, 70,000 lak. 
Ilosva (Prsava), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ilosvay Lajos (nagyilosvai), természettudós és 

politikus, tiszt, műszáki dr., nyugalmazott állam
titkár, műegyetemi rendes tanár, a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1916. igazgató-taggá, 1925. 
másodelnökké, 1927. felsőházi taggá választotta. 
Újabb müvei: A természettudományok fejlődésé
nek főbb mozzanatai az utolsó 25 év alatt (Term. 
Tud. Közi., 1915); L'avaneement des scienees 
naturelles et la guerre (1917); Lengyel Béla ren
des tag emlékezete (1917); A szag és a chémiai 
összetétel közötti kapcsolat(u. o., 1920); A radio
aktív kutatások eredményei megingatták az ele
mekről kialakult nézeteinket (u. o., 1920); A rá-
dium-emanació vagy Niton, mint a XX. század 
bölcsek köve (u. o., 1922); Csonka-Magyarország 
táplálóanyagszükséglete (u. o., 1922); Termékei-
len szikeseink megmentése (u. o., 1924); Dr. Sem-
sey Andor t. tag emlékezete (1925). 

ü tő (llteu), Árad vm. (Tr. R.) 
*Imanaru, japáni város, (1920) 30,296 lak. 
Imbabura, ecuadori tartomány, ter. 6256 km2, 

93,000 lak. Fővárosa S. Miguel dénárra, 10,000 
ialcossal. 

Imecsíalva (Imeni), Háromszék vm. (Tr. R.) 
ImelyYlmeíV, Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Imhooí-Blumer, Friedrich, német numizma-

íikus, megli. "Wraterthurban 1920 ápr. 26. 
*Immanuel, Friedrich, porosz ezredes, szül. 

Majna-Frankfurtban 1857 ápr. 9. Művei: Siege 
und Niederlagen im Weltkriege (1919); Der "Welt-
krieg 1914—1919 (1920). Kiadta a Handbuch für 
den Truppenführer c. művet. 

*Immelmann, Max, német repülőtiszt, szül. 
Drezdában 1890 szept. 21., a világháborúban 15 
iégi győzelem után 1916 jún. 18. lialálos szerencsét
lenség érte. Munkája: Meine Kampfflüge (1916). 

Imola, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 
egy. egyes vm., (1920) 327 lak. 

Imola, város Olaszországban, (1321) 37,293 lak. 
Imperia, olasz tartomány Liguriában, ter. 

3377 km2, (1934) 979,738 lak. Fővárosa L, (1921) 
20,259 lak. 

Imperializmus (1. X. köt.). Wilson a világhá
ború alatt az I. gondolatával a nemzetek önren
delkezésének a jelszavát állította szembe, a páris-
környóki békék azonban a győztes hatalmak im
perialista törekvéseinek jelei, éppen úgy, mint a 
még mindig érvényben levő szigorú védővámok. 
A győztes államok I.-a főleg az angol gyarmat
politikában észlelhető, mely szemben találja ma
gát a japáni és kínai védekező állásponttal. Fran
ciaország I.-a a kontinensen, Olaszországé a Föld
közi tengeren és a Balkánon kivan érvényesülni, 
suíg az északamerikai Egyesült-Államoké Pán-
Amerika néven óriási tőkéjével és vállalkozásai
val Mexikót, Közép- és Dél-Amerikát, valamint 
Dél-Kínát tartja gazdasági függőségben. Az I. 
<»!vei és módszerei Szovjet-Oroszországra is ki- ! 

terjednek s a Konstantinápoly, India és Kina felé 
törekvő terjeszkedés és állandó propaganda elvei
ben és módszereiben sok tekintetben a cári pán
szlávizmusra emlékeztetnek. A világpolitikát a 
háború előtt és után, az 1870-es évektől kezdve, 
méltán lehet anagyhatalmak I.-a korának nevezni. 
V. ö.: Friedjung, Zeitalter d. I. (3 k., 1919-22); 
Ruedorfer (Hiezler), Grundzüge d. Weltpolitik d. 
Qegenwart (1914); Kjellén, Grossmachte d. Ge-
genwart (1914); u. a., Die Grossmachte u.d.Welt-
krise (1921); Steffen, Weltkrieg u. I. (1915); 
Schulze-Gavemitz, Britischer I. u. Freihandel 
(1906); Schumpeter, Zur Sociologie d. I. (1919). 

*Imphal, város Brit-Előindia Asszam tartomá
nyában, (1921) 80,003 lak. 

Imre, 1. József, id., szemorvos, 1915—1916-ig 
a kolozsvári egyetem orvosi karának dékánja 
volt. Újabb műve: Orvosi ethika (1925). Hódmező
vásárhelyen 1927. felsőházi tagnak választották. 

*2 .1. József, ifj., szemorvos, szül. 1884. Tanul
mányai végeztével Grosz Emil klinikáján tanár
segéd volt, majd Freiburgban Axenfeld tanár 
mellett működött. A budapesti egyetemen ma
gántanárrá habilitálták, 1918. a pécsi Erzsébet-
egyetemen a szemészet rendes tanára és a szem
klinika igazgatója lett. Munkái a szemészeti 
kórtan 03 műtéttan köréből merítik tárgyukat, 
különösen a plasztikai műtétekkel és az endo
krin rendszernek a szemre való hatásával, főleg a 
glaukomával foglalkoznak. Önálló műve: Peda
gógiai feladatok a vakokkal és gyengénlátókkál 
szemben (1917). 

* 3 . 1 . Lajos, ref. lelkész, szül. Hódmezővásár
helyen 1888 nov. 4. Kolozsvárott, Aberdeenben 
és Bernben tanult, 1913. magántanárrá habilitál
ták a kolozsvári teológián. 1913—1921-ig Ko-
lozskarán volt lelkész, 1921. a kolozsvári ref. 
teológiai fakultáson helyettes, 1922. rendes ta
nár lett. Önálló művei: A gyermek vallása 
(1913); A falu művelődése (1921). Alapította és 
szerkeszti Az út c. folyóiratot, szerkeszti továbbá 
az Ifjú Erdély című ifjúsági lapot. Lefordította 
Peabody esti óráit (1913). 

4. I. Sándor, pedagógus (1. X. köt.), 1918 ápr. 
a Pedagogium igazgatójává nevezték ki, nov. 
vallás- és közoktatásügyi helyettes államtitkár 
lett. 1919 Bua1.7— 16-ig id. kultuszminiszter volt. 
1919 aug. 16-tól 1924 dec. 31. vallás- és közokta
tásügyi adminisztratív államtitkár, ekkor a lét-
számapasztás címén nyugalmazták. 1925 jan. 31. 
a szegedi egyetem pedagógiai tanszékére nevez
ték ki. Újabb munkái: A világháború (1917); Mi 
a nemzetnevelés? (1919); A nevelés sorsa és a 
szocializmus (2. kiad.); A magyar nevelés kör
vonalai (12 dolgozat, 1920); A családi nevelés fő-
kérdései (1925); Protestáns szellem és •újjáépítés 
(1925); A közélet erkölcsi követelményei (1925). 

Imréd (Jabriková), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Imrédy Béla (ómoravicai), orvos, megh. Buda

pesten 1921 nov. 21. 
Imreg (Imreg), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Imrey Árpád, írói nevén Zempléni itrpád 

(XIX. k.). 
Imrikfalva (Dedinky), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Inakíalva (Inoc), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Inaktelke (Tmic), Kolozs vm. (Tr. R.) 
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Inam (Inam), Hont vrn. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ináncs, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 872 lak. 
Inánd (Inand), Bihar vm. (Tr. E.) 
Incéd (Dürnbach). Vas vm. (Tr. A.) 
Ince-in-Makerfield, város Angolországban, 

<i92i) 22,855 lak. 
. *Inchcape (ejtsd: incskép), James Lyle Mackay, 
viscount, angol hajóiparos, szül. Arbroathban 
1852 szept. 11. Fiatalon Indiába ment, ahol 1897. 
az államtanács tagja lett. 1902-ben a boxer-
lázadás után 6 kötötte Kínával a kereskedelmi 
szerződést. 1911-ben peer lett. Mint a hajóipar 
reprezentánsa, egyik vezető egyénisége az angol 
üzletvilágnak, elnöke a legnagyobb hajóstársuía-
toknak, a Szuezi-esatorna-társulatnak és a Natio
nal Provinciai Banknak. Főleg a keletázsiai poli
tikában van irányító szerepe. 

Incsel (Oinla), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Indal (Indol), Torda-Aranyos vm. (Tr. E.) 

•Indexszám, az az arányszám, amely azt mu
tatja, hogy bizonyos árú vagy árúcsoport egy
ségára egy meghatározott időpontban hányszorosa 
vagy hányadrésze ugyanazon árú vagy árúcso
port más időpontban volt egységárának. Az I.-ot 
a kényszerárfolyammal felruházott pénz vásárló
erejének a háborút követő csökkenése idején arra 
használták fel, hogy annak segélyéve! a vásárló
erő csökkenésének mértékét meghatározzák. 
Egyes időszakos szolgáltatásoknál (munkabér, 

egyes áralakító tényezőknek az I.-ra befolyása 
csökkent ugyan, de tökéletes eredményt sohasem 
lehetett elérni és a különböző módon kiszámított 
I.-ok mindig lényegesen eltértek egymástól. Ná
lunk az I. gyakorlati alkalmazáshoz aránylag 
szűkebb körben jutott, a létfenntartási I. inkább 
elméleti segédeszközül szolgált bizonyos pénz
szolgáltatások (munkabérek, tisztviselői fizetések) 
áj megállapításához. Az egyes árúk áralakulására 
vonatkozó adatok gyűjtésével kapcsolatban össze
foglaló I.-okat állapít meg a m. kir. statisztikai 
hivatal, ezenfelül magánszemélyek is közzétet
tek összefoglaló I.-okat, amelyek közül ismer
tebbek a Dálnoky Kovács Jenő-féle és a Pester 
Lloyd című napilapban rendszeresen közölt össze
foglaló I.-ok. 

Az összefoglaló I.-nál nálunk nagyobb szerepe 
volt egyes meghatározott nevezetesebb árúk, így 
különösen a búza I.-ának, de a tapasztalat azt 
mutatta, hogy a vásárlóerő mértékéül a búza ára 
még mezőgazdasági államban sem mindig alkal
mas. Az arany I.-a nem a vásárlóerő, hanem az 
órtékcsökkenésmórtékénekmegállapítására hasz
nálható fel(\. Aranykorona, XIX. köt.). A vásárló
erőnek az aranyértéktől független változását azok 
az I.-ok mutatják, amelyek a kiszámítás alapjául 
az aranykoronaértékre átszámított árakat ve
szik. A m. kir. statisztikai hivatalnak az 1925. évi 

' összefoglaló I.-ait a következő táblázat tüntetifel: 
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haszonbér stb.), valamint olyankor, amikor a 
szolgáltatás és az ellenszolgáltatás időpontja kö
zött hosszabb idő telt el, az I. segélyével igye
keztek elérni azt, hogy a hitelező a vásárlóerő 
szempontjából mindig ugyanazt az értéket kapja, 
evégből a pénztartozás eredeti összegének any-
nyiszorosát kellett szolgáltatni, ahányszoros vá
sárlóerő-csökkenést az I. mutatott. Minthogy a 
vásárlóerő csökkenése minden egyes árú tekin
tetében az áralakulást egyéb tényezőkkel együt
tesen idézte elő, a többi áralakító tényezők pedig 
az egyes árúknál nem egyformán hatottak, az I. 
minden árúra más és más. Az egy árúra vonat
kozó I. tehát nem is lehet hü mértéke a vásárló
erő valóságos csökkenésének. Ezért a vásárlóerő 
csökkenésmértékónek meghatározására inkább 
olyan I.-okat használtak, amelyek nagyobbszámú 
különböző árú I.-ának átlagát fejezték ki. Ilyen 
ú. n. összefoglaló I. az életszükségleti cikkek 
(élelmiszerek, ruházati cikkek, esetleg lakás) 
I.-ának átlaga, a létfenntartási I., a fontosabb 
nagykereskedői árúk átlagos I.-a stb. Az átlag
számítással a vásárlóerő változásától különböző 

India, 1. hullai császárság. Francia-India, 
Portugál-India (XX. köt.). 

Indiai császárság (Indián Empire, 1. X. köt. 
India), a brit birodalomhoz tartozó császárság, 
ter. 4.901,923 km', (1921) 319.64-6,580 lak. (a nem 
Indiához, hanem a brit kereskedelmi hivatal alá 
tartozó Minikoi sziget 2000 lakójával együtt). 
Az 1919-iki alkotmány szerint az indiai állam
titkár az indiai tanáccsal az indiai hivatalban 
gyakorolja a legfőbb közigazgatást. Az angol 
király által 5 évre kinevezett, az indiai állam
titkár alá rendelt főkormányzó alkirályi (Viee-
roy) címmel az ország első közigazgatási tiszt
viselője, aki mindkét kamarát feloszlathatja. Az 
első: Couneil of State 26 kinevezett és 34 öt évre 
választott tagból áll, elnökét a főkormányzó (go-
vernor-generál) nevezi ki; a másik: Legislative 
Assembly 40 kinevezett és 104 három évre válasz
tott tagból áll. A főkormányzó mellett az angol ki
rály által öt évre kinevezett (jelenleg 7 tagú) mi
nisztertanács (Exeentive Couneil) mftködik. 1921 
óta ú.n. hercegi tanács (Chamberof Prinees) is tár
gyalja a politikai és szerződési ügyekot. Tizenöt 
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tartományra és kereken 700 Mbérállamra oszlik. 
A tartományok ismét kerületekre (Divisions) osz
lanak, ezek meg járásokra (Distriets). Kilene tar
tomány fölött (Governor's provinees) az 1915-iki 
alkotmány szerint fontos ügyekbon a kormányzó 
önállóan rendelkezik, aki az Exeeutive Couneil 
általa kinevezett 4 tagjával kormányozza őket, 
más ügyekben (közegészség, közoktatás, mező
gazdaság stb.) a kormányzó mellett 2—3 általa 
kinevezett és a tartománygyűlésnek felelős indiai 
miniszter működik. Ez a tartománygyülés (Pro
vinciai Legisative Couneil) 70%-ban 3 évre válasz
tott, 30<Y0-banakormányzó által kinevezett tagok
ból áll. A 9 főkormányzó alatt álló tartományok: 
Asszam, Bengal, Bihar ós Orissza, Birma, Bom
bay, Madrasz, Pandzsab, Ágra é3 Aud egyesített 
tartományok; központi tartományok (Central 
Prov.) és Berar. Hat tartomány (Commissioner's 
Provinees) a király által 5 évre kinevezett chief 
commissionerek közvetlen igazgatása alá tarto
zik. Ezek a tartományok: Andamanok és Niko-
barok, Adzsmir, Beludzsisztán, Delhi, Kurg, 
ÉNy.-i határtartomány. Az indiai államok közül 
Haiderabad, Maisszur, Baroda, Dzsamu ós Kasm ir; 
a beludzsisztáni agentura, Radzspatána; a közép
indiai agentura, Szikhim, Bhotan ; az ÉNy.-í ha
tártartomány 5 állama közvetlenül a főkor
mányzó, 5 állam a madraszi, 152 állam a bom-
bayi, 2 állam a bengáli, 26 állam a bikar-
orisszai, 3 állam az agra-audi, 34 állam a pan-
dzsabi, 52 állam a birmai, 1 állam és 15 törzs az 
asszami, 15 állam a középtartomáuyi kormányzó 
alá tartozik. 

1. közigazgatási beosztása: 
Tartományok: Ter. (km') Lak. (1921) 

Adzsmir-Mervara — ... — — 7,021 495,271 
Ágra és Aud egyes. tart. . . . 278,292 45.375.787 
Andamanok és Nikobárok 8,140 27,08G 
Asszam ._ — 137,303 7.606,230 
Beludzsisztán ._ 140,445 420.648 
Bengália 199,015 46.695,536 
Bihar és Orissza 215,378 34.002,189 
Birma.. . - — 603,277 13.212,192 
Bombay - - 320,165 19.348,219 
Deihi . . . . . . - 1,536 488,183 
ÉNy.-i határtartomány .. . 34,754 2.251,3Í0 
Kozéptartományok és Berar — 258,6ilS 13.912,760 
Kurg 4,097 163,838 
Madrasz - 368,438 42.318,985 
Pandzsab- — ... 358,591 20.688.024 

Tartományok összesen -7 2.8347ÍÉÖ 247.003,293 

Hübérállamok ; 
Asszami korm. alatt ... 21,900 384.016 
Baroda - 21,048 2.126,522 
Beludzsisztáni agentura . . . ... 208,253 378.977 
Bengáli korm. alatt _. 14,073 896.926 
Bihar és orisszai korm. alatt... 74,195 3.959,669 
Bombayi korm. alatt 164,337 7.409,429 
ÉNy.-i határtartományok 66,042 2.825,136 
Gwalior _. ... . . . 68,262 3.186,075 
Haiderabad ... ... . . . . . . 214,179 12.471,770 
Kasmir és Dzsamu 218.219 3.320.518 
Középindiai agentura ._ 133,460 5.997.023 
Középtartományok ... ... 80,743 2.066,900 
Madraszi korm. alatt ._ 27,702 5.460,312 
Maissur 76,337 5.978.892 
Pandzsab .. . 95,979 4.4Í6,03ű 
Radzsputana... ... 334,062 9.844,384 
Bzikkim ... 7,298 81,721 
Ágra és Aud egyes, tartom. 

korm. alatt ... ... ... 15,407 1.134,881 
Hubérállamok összesen _".~iT»41,496 T T 9 3 9 , 1 8 7 

Indiai birodalom összesen... ... 4.675,616 318.942,480 

Tarloz&ck: 
Aden védett terület 
Bahrein-szigetek — 
Bhotan .. . . . . . . . ... 
Kurja-llurja-szigetek 
Sokótra-szigetek .. . 
Hadramut . . . . . . ... 

I n d o - K í n a 

Ter . (tm>) Lak. (1921) 
24,600 

552 
46.000 

76 
3,579 

151,500 

100,000 
120,000 
350,000 

100 
12,000 

120.000 

T a r t o z é k o k összesen . . . 226,307 704,100 
Indiai birodalom tartvzfícokkal 4.901,923 319.6-1S.5S0 

Története. India közvéleménye az 1911 óta ural
kodó válságok idején Anglia ellen fordult ugyan, 
a mozgalom azonban a brit kormány ébersége 
következtében sohasem jutott el a forradalomig. 
Az olasz-török ós a balkáni háborúk, a perzsiai 
angol-orosz előnyomulás idején a hindu nemzeti 
mozgalom erőre kapott, a moszlimok pedig Tö
rökországgal rokonszenveztek, mire az európai 
kérdések gondjaiban elmerült angol kormány 
I.-nak igen jelentős alkotmányjogi éskormányzati 
engedményeket tett. 1919-ben egy német-orosz
afgán szövetség előjelei mutatkoztak a peud-
zsabi függetlenségi lázadásban, mire az amrit-
szári vérfürdőben Dyer tábornok katonái 450 
zendülőt lelőttek s több mint ezret megsebesí
tettek. Montagu indiai államtitkár, Chelms-
f'ord lord alkirálysága idején, megalkotta a Go
vernment of India Actot, mely a népesebb hindu 
államokban parlamentáris kormányformáí enge
délyezett a brit kormányzó elnöklete alatt. Ugyan
akkor megengedte, hogy a központi parlament
ben a felsőház 60 tagja közül 33-at, az alsóház 
144 tagja közül pedig 103-at választás útján tölt
senek be. Mikor Gandhi, a hindu függetlenségi 
mozgalom (svaradj) vezére ezek ellenére az angol 
textiliparcikkek bojkottálását és az adók meg
tagadását hirdette, hat évi fogházra ítélték, 
melyből csupán a munkáskormány uralomra-
jutása idején engedték szabadon. A mohaminedá-
nok és hinduk közti ellentétet, valamint a sva-
rad jisták passzivitását Lord Reading alkirálynak 
(1920— 26)sikerült megtörnie, úgy hogy utódának, 
Lordlrwin-nék aránylag békés országot hagyott 
örökül. Gandhi a politikai mozgalomból kikap
csolódott 8 a mohammedánok ellenzéke sem irá
nyul az angol kormányzat ellen. V. ö. I. (Modern 
World-gyüjtemény, 1926); Lovett, I. (Nationsof 
to-day, 1923); Home, Polit. system of Brit 
I. (1922); llbert and Maston, The new constitution 
of I. (1923); Whitehead, Indián problems (1923); 
Chand, Financial system of I. (1926). 

Indiana, állam Észak-Amerikában, ter. 94,153 
km2, (1926) 3.124,500 lak. 

Indianapolis, Indiana északamerikai állam 
fővárosa, (ísfes) 358,819 lak. 

Indo-Kína (Francia-I., L'Indochine Fran-
caise), francia gyarmat Hátsó-Indiában, területe 
710,842 km2, (1924) 19.624,000 lak., köztük 26,137 
európai. Fővárosa Hanoi. Közigazgatási felosz
tását a következő táblázat mutatja: 

Gyarmat Terület 
km" 

Kocsin-Kína (Cochinchine) 
Kambodzsa (Carobodge)... 
Tonking (Tonkin) 
Annám .. . ._ _. ... ... 
Laosz 
Kvang-Csou-Van 

Lakosság 
(1921) | Főváros 

66,000! 3.795,613 
175,000 2.402,585 
150,000: 4.933,426 
214,000 818,755 
105,000 | 6.850,453 

Saigon 
Pnom-Peoh 
Hanoi 
Hué 
Vieng-Csan 

8421| 182,371! Fort Bayard' 
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Története. I. a világháborúban 17 munkás
zászlóaljjal vott részt. 1920-ban a kormányzó 
jogkörét kiterjesztették s rendeletei törvényerő
vel bírnak. 1925-ben Alexandre Varennes szocia
lista képviselőt nevezték ki főkormányzónak s 
az önkormányzat felé vezető törekvéseket maga 
a kormányzat támogatja. A nagyobb városok
nak városi tanácsaik vannak, az iskolák száma 
rendkívül nagy, Hanoiban pedig egyetem is van. 

Indore, város Brit-Előindiában, a Central Pro-
vincesben, (1921) 93,091 lak. 

Indre, francia département, ter. 6906 km2, 
(1921) 260,535 lak. 

Indre-et-Loire, francia département, ter. 6158 
km*, (1921) 327,743 lak. 
*Indukált radioaktivitás, 1. Radioaktív le

rakódás. (XVI. k.) 
Ineu = Borosjenő. 

•Infláció (pénzügyi értelemben) pénzjegyeknek 
a szokásosnál lényegesen nagyobb mennyiségben 
való kibocsátása. Ha a fizetési eszközül szolgáló 
pénzjegyek vagy bankjegyek ércpénzben való 
beváltásra vannak rendelve, a szoros értelemben 
vett I. akkor következik be, amikor a kibocsátott 
jegyek oly mennyiségre növekednek, hogy be
váltásuk lehetetlenné válik. Tágabb értelemben 
azonban I. az is, amikor a forgalomba bocsátott 
bankjegymennyiség csupán azért növekszik meg, 
mert az ércfedezetnek arányát a bankjegyekhez 
csökkentik, anélkül azonban, hogy ezzel a bevál
tás lehetetlenné vagy nehézségbe ütközővé vál
nék.! végül a pénzjegyek mennyiségének tetemes 
növelése akkor is, ha a beváltás lehetősége már 
egy korábban bekövetkezett I. folytán megszűnt, 
így nálunk az 1921. XIV. t.-c. a kibocsátható 
államjegyek mennyiségét meghatározva, látszó
lag az I.-nak véget vetett, ezzel szemben az 1922. 
XVI. t.-c. 2. §-ának 2. bekezdése az Országos 
Pénzügyi Tanácshozzájárulásávalmódotnyujtott 
újabb l.-ra. Az I. általában az állam rendkívüli 
mértékű, a bevételekből nem fedezhető kiadásai
nak teljesítésére szolgáló eszköz, de van olyan 
irányzat is (1. Inflácionisták, X. k.), amely az L-t 
pénzszük időkben gazdasági fellendülés előidézé
sére alkalmas eszköznek tartja. Erősen vitatott 
kérdés, hogy akkor, amikor az I. elkerülhetetlen, 
a legszükségesebb mértékre kell-e azt korlátozni 
és az állami beruházásokat, amennyire lehetséges, 
mellőzni kell-e, vagy pedig a kiadások fedezésé
nek ezt a könnyű lehetőségét éppen fokozott mér
tékű beruházásokra kell kihasználni. Az első 
álláspont mellett szól, hogy az I.-nak a külkeres
kedelemben, a belföldi forgalomban ós a hitel
életben oly káros következményei vannak, hogy 
e káros következmények elkerülhető mértékben 
való fokozása semmiképen sem lehet helyes. A 
világháború kitörése után a hadikiadások fede
zésére a hadviselő államokban mellőzhetetlen 
volt az I. igénybevétele, amely mellett erős törek
vés nyilatkozott meg a jegybankok ércfedezeté-
nok növelésére. Az I. káros hatását a háború 
alatta hadikölcsönök is lényegesen csökkentették 
a kiadott bankjegyeknek visszaözönlése útján. 
Ez az oka, hogy az I. a háború után öltött nagy 
mérveket, amikor a megrendült gazdasági és 
politikai helyzet melleit önkéntes kölcsön kiírá

sával nem lehetett volna eredményt elérni. A 
háború alatt az orosz bankjegymennyiség az 1913. 
évi majdnem teljes aranyfedezetű 1669 millió-
rubelről az 1917 végéig 18,917 millió rubelre 
emelkedett. Az 1913. és 1918-iki adatok a többi 
hadviselő államban a következők (Helfferích 
összeállítása): Németország 2593 millió márka— 
22,188 millió márka, Ausztria-Magyarország 2494 
millió korona—54,481 millió korona, Francia
ország 6635 millió frank—30,250 millió frank, 
Olaszország 1764 millió líra—9225 millió líra,. 
Anglia 29.600,000 font—70.300,000font bankjegy 
és 323.200,000 font currency-notes. A hadműve
letek befejezése után 1922 végéig tartó I. ered
ménye Németországban 1.280,095 millió márka, 
Franciaarszágban 36,359 millió frank, Olasz
országban (1921 végén) 13,477 millió líra, Angliá-
banl24.900,000 font bankjegy ós301.300,000 font 
currency-notes. L. még Államjegy (I. és XIX. k.),. 
Átértékelés (XIX. köt.), Defláció (XX. köt.). 

Influenza (X. köt.) (grippe, spanyol betegség, 
spanyol nátha), az 1918—1919. évi járvány kap
csán újra az érdeklődés előterébe került. Ami az 
áldozatok számát és a járvány elterjedését illeti, 
a pestisjárványok óta ilyen csapás nem érte az 
emberiséget. A l i hónapig tartó, három hullámba 
osztható járványt Spanyolországban ismerték fel 
először és onnan kiindulva, úgyszólván a,föld 
összes emberlakta területeit elárasztotta. Áldo
zatainak számát francia szerzők 20 millióra be
csülik, tehát körülbelül háromszor annyira, mint 
az 51 hónapig tartó világháború összes halottait, 
A megbetegedések számát megközelítőleg sem 
tudjuk megállapítani, valószínű, hogy az embe
riség nagyobb fele súlyosabban avagy könnyeb
ben fertőződött; a halálozási arányszám rend
kívül ingadozó; a bejelentett betegek 2—ÍO0/^-* 
meghalt. Az ismert adatok szerint a legnagyobb 
halálozási arányszám Tahitiban és a környező 
szigeteken volt, ahol a lakosság »/s része ki
pusztult. 

A példátlanul súlyos járvány sok, az eddigi 
ismereteinktől eltérő megfigyelésre vezetett ós 
sok még megoldatlan problémát vetett fel. Ezeket 
s a járvány néhány sajátosságát a következőkben 
foglalhatjuk össze: 

1. Míg az eddigi I.-járványoknál főleg az öre
gek és gyengeszervezetűek voltak életveszélyben, 
addig az 1918—1919-iki járványnál a 25—30 év 
közötti korúak közt volt a legtöbb halálozás. 
Általában a halálozások 81%-a a 40 évnél fiata
labbakra esett s csak 19%"a a 40 évnél időseb
bekre; legkevesebb halálozás a 45—50 évesek 
között volt.Nők nagyobb százalékban haltak meg, 
mint a férfiak; különösen súlyos lefolyású volt 
az I. a terhe3 és gyerekágyban fekvő nőknél és 
ezek közt is főleg az abortusok és koraszülések 
esetén. Különböző nőgyógyászati klinikák adatai 
szerint az I. -ban megbetegedett terhes nők43-9%-a 

meghalt. Feltűnő, de meg nem magyarázott tény, 
hogy az I. előszeretettel szedte az áldozatait a 
hatalmas, jól fejlett egyének, szép emberpéldá
nyok közül. Hasonló tapasztalat az is, hogy egyes-
kórházakban a betegeknek csak kis (i°U\ része, 
míg az orvosi és ápolószemélyzetnek úgyszólván 
minden (70—80%) tagja megbetegedett. 



i nge — 412 Insulin 

2. A halálozásokat a legtöbb esetben az I.-hoz 
járuló tüdő- vagy mellhártyagyuladás okozta, 
amely sokszor oly hihetetlen rövid idő (1—2 nap) 
alatt olyan kiterjedt roncsolásokat hozott létre, 
hogy kezdetben tlldőpestisre gondoltak. 

3. Az I. okozójának tartott Pfeiffer-fólebacillust 
nem sikerült mindig kimutatni, viszont igen sok 
egészséges és más betegségben szenvedő beteg 
köpetében kimutatható volt. így tehát egyáltalá
ban nem fogadhatjuk el bebizonyítottnak a 
Pfeiffer-féle bacillus szerepét. Annyi bizonyos, 
hogy főleg a súlyos tűdőelváltozásokat inkább 
más baktériumok, Így főleg streptokokkuszok 
okozzák. Lehetséges, hogy más, esetleg külső 
faktorok változtatják meg a szervezet ellenálló 
képességét és teszik fogékonnyá az I.-bacillussal 
szemben; lehetséges, hogy több, esetleg ismeret
len baktérium kölcsönhatása okozza a betegséget. 
Sgószen új eredményre vezettek egyes német, 
angol, francia és magyar (Fejes) kutatók csak
nem egyidejűleg végzett vizsgálatai. Ezek szerint 
az L okozója baktériummentes, Berkefeld-gyer-
tyán filtrálható virus, amely esetleg a sertésvész 
vírusához hasonlóan, nemcsak megbetegítiaszer-
vezetet, de a benne élősködő egyébként nem káros 
baktériumok virulenciáját óriási mértékben fo
kozza, úgy hogy azok is igen súlyos, jellemző 
elváltozásokat okoznak. Ezt a teóriát sem sikerült 
azonban kifogástalanul beigazolni. 

4. A még megoldásra váró I.-problémák közé 
tartozik az álomkor (Encephalitis lethargica) kér
dése is. Ennek a betegségnek természetesen a 
vesén kívül semmi köze sincsen az afrikai álom
kórhoz. Sokan tagadják az I.-val való összefüggé
sét ; az azonban bizonyos, hogy az I.-val egyide
jűleg s azáltal fertőzött területen lép fel. Okozója 
szintén ismeretlen, illetőleg vita tárgya; fertőző 
képessége csekély. Az agy gyomrokat bélelő szürke 
velőállományt, az agyvelői és gerincvelői idegek 
magvait támadja meg. Tünetei igen különbözők 
lehetnek, legfeltűnőbb a betegek javarészénél 
jelen lévő ellenállhatatlan álmosság. Igen súlyos 
betegség, 30%-ban halálos. A betegek egyrésze 
néhány nap alatt meghal, másik része hamar 
meggyógyul, de emezeknél a betegség hetekre, 
hónapokra elhúzódik és mind súlyosabbá válik. 

5. A betegség megelőzéséről és kezeléséről 
sem tudunk semmi biztosat. A beteg ember ter
jeszti és a közlekedési eszközökkel jutott el a 
világ minden tájára. Valószínű, hogy a tuber
kulózishoz hasonlóan a csepp-f ertözésnek jut leg
nagyobb szerep, azaz a köhögésnél elporlódó 
nyál terjeszti. Ezért álarccal is megkísérelték a 
védekezést, főleg Franciaországban, azonban 
valami feltűnő eredményt nem értek el. Biztos 
gyógyszerünk sincsen, még legtöbb reményre 
jogosítanak az oltási kísérletek, amelyek azon
ban még befejezve nincsenek. 

*Inge (ejted: indzs), William Malph, angol teoló
gus, szül. Craykeben 1860 jún. 6. Több egyetem 
tanára, majd a Szt. Pál-templom dékánja s annak 
igen népszerű hitszónoka lett. Művei: Society in 
Somé under the Caesars (1886); Cliristian mysti-
cism (1899); Type3 of christian saintliness (1915); 
Philosophy of Ploíinus (1918); Outspoken essays 
(1919); Personal reügion (1924). 

Ingernianland, 1917 óta az egyetlen terület, 
amely a Keleti-tenger partján megmaradt Orosz
ország birtokában. 

Ingodály (Miqhindoala), Nagy-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

Ingójelzálogjog, 1. Jelzálogjog (X. és XX. k.) 
Ingolstadt, város Bajorországban, (1925) 26,630 

lakossal. 
*Ingomár Ferenc, családi nevén Frankéi Ignác, 

festő, szül. Pestújlakon 1838., megh. Budapes
ten 1924 máj. Tanulmányait Marastoninál kezdte 
Pesten, "Waldmüllernél folytatta Bécsben, aztán 
Antwerpenben s mintegy 30 évig Parisban mű
ködött. Túlnyomórészt képmásokat festett s ilye
neket 1908. állított ki Budapesten. 

*Ingusok földje, autonóm terület belső Orosz
országban 1924 júl. óta. Fővárosa Vladikavkasz, 
(1920) 61,414 lak. 

Inke, kisk. Somogy vm., (1920) 2020 lak. 
Inkey, 1. Béla, geológus, megh. Szombathelyen 

1921 aug. 31. Ujabb műve: Geschichte der Bo-
denkunde in Ungarn (1914). 

*2. /. József (palini), báró, felsőházi tag, szül. 
Budapesten 1871 máj. 15. Jogi tanulmányai vé
geztével Somogy vármegyében, Csurgón, mint 
tiszteletbeli főszolgabíró működött, majd ország
gyűlési képviselőnek választották, 1927. meg
választották az ürökösjogú főrendek a felsőház 
tagjának. írt dalokat is, amelyeket ő zenésített 
meg, Budapesten jelentek meg: Magyar Nóták, 
10 fűzet. 

Inkeyantalía, kisk. Somogy vm., (1920) 915 lak. 
•Inkret-mirigyek, 1. Inkretumok. (XX. köt.) 
*Inkretumokv. inkretek, az endokrin-mirigyek 

(vagy másnóven: inkret-mirigyek) vérbejuttatott 
váladékának neve. Az I. a hormonok csoportjába 
tartoznak. L. Belső elválasztás. (III. köt.) 

Innsbruck, Tirol fővárosa, (1923) 56,401 lak. 
Inó (Inau), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Inota, nagyk. Fejér vm., (1920) 1196 lak. 

*Inouye, Kaoru, marquis, japáni államférfiú. 
szül. 1835., megh. 1915 aug. 31. Angolországban 
tanult; az újonnan alakult japáni kormányban 
előbb közlekedési, 1880—87. külügyminiszter 
volt, később kereskedelmi, majd belügyminisz
ter, Ito marquisval együtt sokat tett Japánnak 
európai mintára való átalakítására. — Fia, I. 
Kátszunoszuke, szül. 1861., japáni nagykövet 
volt Berlinben, 1913—16. Londonban, 1920. a 
nemesség főmarsallja lett. 

Inowrazlaw, város, 1. Hohensalza (X. és XX. 
kötet). 

• I n s e c t i c i d e s (franc.), rovarmérgek, a nö
vényvédelem céljaira használatos különféle anya
gok, amelyekkel a növényeket károsító rovaro
kat irtani szokás. 

Insterburg, porosz város Gumbinnen kerület
ben, (1925) 39,390 lak. 

* in s t i t i l t I n t e r n a t i o n a l d e Coopéra t ion 
I n t e l l e c t n e l l e (franc), 1. Értelmi együttműkö
dés. (XX. köt.) 

"Tnsuiin, a hasnyálmirigybe ágyazott Langer-
hans szigetek (Langerhans-szerv) hormonja, me-
1 yet Banting és Best állított elő. Új korszakot jelent 
a cukorbetegség gyógyításában, mert a szervezet 
cukorelhasználását nagymértékben előmozdítja 
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us szabályozza. Különösen nagy jelentőségű a 
fiatalabb egyének cukorbetegségének kezelésénél, 
valamint minden olyan esetben, abol a szigorú 
diéta nem tartható be, továbbá cukorbetegek mű
tétei előtt fenyegető cománálstb. Újabban egyéb
ként egészséges egyének bizókurájában is nagy 
szerepet játszik. Alkalmazása óvatosságot igé
nyel, mert súlyos mérgezést is okozhat. 

Integritás (X.k.), általában épséget,teljességet 
jelent. Lehet beszólni pl. erkölcsi I.-ról,de újabban 
I. alatt rendszerint a területi L-t szokás érteni. 
Az I. ilyen értelemben az állam területének ép
ségben való fenntartását jelenti. Az I. fenntar
tása kötelessége az államfőnek, aki esküjében 
az elszakított országrészek visszaszerzését és 
visszacsatolását is ígéri, de kötelességük az 
állampolgároknak is, akik részéről az L-t sértő 
cselekmény, mint felségsértés vagy hűtlenség, 
büntetés alá esik. Magyarország területi I.-át a 
trianoni békeszerződés megszüntette, amennyi
ben az állam területének jelentékeny részét ide
gen államokhoz csatolta. Az I. helyreállítása a 
jövő magyar politikának legfontosabb feladata. 
L. még Irredentizmus. (XX. k.). 

Internacionálé, III. (1. X. köt.), a II. I.-ban 
egyesült szocialista szervezetekkel szemben a 
tőlük elszakadt kommunista szervezetek világ
szövetsége. Ez a szervezet Moszkvában székei; 
a kommunista agitáció központja és az egész vi
lágon irányitója. Kiáltványaival és kiadványai
val elárasztja az egész világ munkásságát s ki
építi azokat a titkos szervezeteket, amelyek al
kalomadtán a cselekvés terére lépnek (1. Bolse
vizmus, XX. k.). 

Internálás (X.k.). A háború esetén alkalmazható 
kivételes intézkedések közé sorozza az 1912. 
LXIII. t.-c.6. §-a azt is.hosy azt az egyént, akinek 
illetőségi községe nem fekszik az illető törvény
hatóság területén, ennek egész területéről ki le
het tiltani, ha ott tartózkodása az állam érde
keire vagy a közrendre ós a közbiztonságra 
aggályos. Ha pedig olyan egyén aggályos, aki
nek illetőségi községe ugyanabban a törvény
hatóságban van, őt arra lehet kötelezni, hogy 
illetőségi községét hatósági engedély nélkül el 
ne hagyja. Az 1918. alakult, ú. n. népköztársa
ság nem alkotmányos úton keletkezett ú. n. nép
törvénnyel rendelkezett politikai ellenfeleinek 
I.-áról s ezen az alapon kiváló férfiakat (gróf Mikes 
János püspök,báró Szterényi József ,báróSzurmay 
Sándor) internáltatott is. A forradalmak lezajlása 
ntán belügyminiszteri rendeletek (91,383/1919, 
483/1919, 4352/1920, 30,035/1920, 3000/1922) 
rendelkeztek az állam biztonsága, vagy a társa
dalmi rend és béke szempontjából, valamint a 
közbiztonságra veszélyes, aggályos és gyanús, 
úgyszintén gazdasági okokból káros egyének 
rendőri felügyelet alá helyezéséről, őrizetbe vé
teléről és I.-áróL A felsoroltak alatt a rendeletek 
főleg az állami és a társadalmi rend felforgatá
sára törő kommunista mozgalom híveit, az ár
drágítókat ós a munkakerülőket értik. I. alá 
esnek a kitiltott külföldiek is, a kitiltás fogana
tosításáig. Az L-t a rendőri hatóságok rendelik 
el, végső fokon a belügyminiszter. Az internál
tak közellátásban részesülnek, a kijelölt helyi

ségekben kell Iakniok és munkára kötelesek. Az 
L-t előbb a hajmáskéri, majd a zalaegerszogi 
fogolytáborban hajtották végre, újabban leg
inkább a budapesti toloncházban foganatosítják. 

Interparlamentáris konferenciák (1. X. köt.). 
Az 1914 nyarára Stockholmba összehívott kon
ferenciát a háború kitörése folytán nem tartották 
meg. A háború után 1921. ugyancsak Stockholm
ban tartották meg a XIX. L-t, amelyen azonban a 
nemzetközi helyzet feszültsége folytán csak 12 
csoport volt képviselve. A XX. 1.1922. Bécsben, a 
XXI. 1923. Kopenhágában, a XII. 1924. Bernben 
és Genfben, a XXIII. 1925. Washingtonban ós 
Ottawában volt, 1926. L-t nem tartottak, ha
nem csak szűkebb körű értekezlet volt Genfben. A 
XXI. I.-n jelent meg először Litvánia, Lettország, 
Írország és Izland csoportja. Ceoli-Szlovákia és 
Románia csoportjai már korábban is megjelen
tek. A XX. (bécsi) I. tagjai Budapestre is elláto
gattak. Az l.-k során a magyar delegátusok, fő
ként Apponyi Albert gróf, elsősorban a nemzeti
ségi kisebbségek és a lefegyverzés kérdésében 
élénken resztvettek a tárgyalásokban. 

Interparlamentáris Unió (1. X. köt.), műkö
dése a háború kitörése miatt időlegesen meg
bénult. Székhelyét a háborús események folytán 
Krisztiániába tette át. A fegyverszünet megkötése 
után működését újból megkezdte, de feladatköre 
a Nemzetek Szövetségének megalakulása folytán 
részint módosult, részint pedig kibővült. A nem
zetközi bíráskodásra vonatkozó egyezmények 
végrehajtásának figyelemmel kisérésén felül az 
I. működése főként a nemzetiségi kisebbségek jo
gaira, a gyarmati mandátumokra vonatkozó szer
ződések előkészítésére ós Európa gazdasági rekon
strukciójának kérdésére terjed ki. Az I. a háború 
után is évenként tartott konferenciákat (1. Inter
parlamentáris konferencia, XX. k.), amelyek 
közül a XX. (bécsi) a nemzetek létszámához 
arányosított képviseletről alkotott szabályzatot. 

*Intersexuális lények (bioij, azok a közbülső 
alakok, melyek a típusos hím és típusos nők (nős
tények) között foglalnak helyet. 

•Inverforth, Andrew Weir, báró, angol hajó
tulajdonos, szül. Kirkcaldyban 1865 ápr. 24. 
1885-ben alapította az Andrew Weir Co. válla
latot Londonban és Glasgowban. 1917-ben Lloyd 
George kabinetjébe lépett, mint a hadihivatal 
élelmezési biztosa, 1919. közélelmezési minisz
ter lett. 

Inverness, 1. grófság Angolországban, (1921) 
82,455 lak. — 2. L, város, U92i) 20,944 lak. 

Iola (Yola), város Nigéria angol koronagyar
matban, 20,000 lak. 

Ionescu, 1. Jonescu (XX. köt.). 
Iowa, északamerikai állam, ter. 145,415 kms, 

(1925) 2.419,927 lak. Fővárosa Des Moines-
Iowa City, város Iowa északamerikai állam

ban, (192D 11,267 lak. 
Ipacsía, kisk. Baranya vm., (1920) 358 lak. 

•Ipari statisztika (X. k.), az a felvétel, mely as 
iparral foglalkozó népesség számára, munka- és 
egyéb viszonyaira, az ipari üzemek termelésére és 
általában az ipar alakuiasára, helyzetére és viszo
nyaira vonatkozó adatokat gyűjti és feldolgozza. 
Egyes iparilag fejlett államok e célra külön ipar-
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statisztikai hivatalokat létesítettek. Nálunk a vi
lágháború befejezéséig részben a m. kir. kereske
delemügyi minisztérium iparfejlesztési osztálya, 
részben a m. kir. központi statisztikai hivatal 
végezték az idevágó munkálatokat, újabban az 
I. művelését az utóbbi hivatal egyedül végzi. Az 
I. egész területét felölelő felvételek — költséges 
voltuk miatt — nálunk nem történtek. Végrehaj
tott felvételeink vagy az iparnak egy szűkebb kö-
rére,agyári jellegű üzemekre terjednek ki{l.Gyár-
ipari statisztika IX. és XX. köt.), v. csak egyes 
ipari jelenségeket vizsgálnak. Ez utóbbiak közül 
megemlítendő az 1900., 1910. és 1920-i nép
számlálásokkal kapcsolatosan felvett vállalati 
statisztika (közzétette a m. kir. központi statisz
tikai hivatal az 1900-iki népszámlálás 5., az 
1910-iki népszámlálás 2. és az 1920-iki nép
számlálás 2. kötetében), az 1900-tól kezdve éven-
kint megjelenő ipari balesetek statisztikája, az 
1905—1912-ig közölt munkabeszüntetések sta
tisztikája, az 1906 és 1911-ről kiadott ipari 
érdekképviseletek statisztikája. Végül 1925-től 
kezdve idevágó adatok jelennek meg a m. kir. 
központi statisztikai hivatal kiadásában közzé
tett Statisztikai Havi Közlemények Társadalmi 
biztosítási statisztikafejezeténekkeretei között is. 

Iparjog (1. X. köt.). Bár az 1884. XVII. t.-c. 
az ipar, az iparosok és segédszemélyzetük vé
delmére hathatós rendelkezéseket tartalmaz, a 
gyakorlatban még sem bizonyult teljesen kielé
gítőnek. E század elején megindultak a munká
latok az I. reformja iránt és e munkálatok 
az 1922. XII. t.-c.-kel (az ipartörvény novellájá
val) nyerték ideiglenesen befejezésüket. E tör
vény, amely 1923 nov. 1. lépett életbe, a képe
sítési rendszer teljes kiképzését tűzte célul a 
tan viszony megfelelő szabályozása által; az ipar
törvénynek csupán egyes rendelkezéseit helyezte 
hatályon kívül, illetőleg módosította (a 186 sza
kasz közül 76-ot). Az ipartörvény három részben 
137 szakaszt tartalmaz; az első rész az ipar
űzésről (annak megkezdéséről, gyakorlásáról és 
megszűnéséről), a második a tanviszonyról ós 
tanonciskolákról szól, a harmadik rész pedig bün
tető és vegyes rendelkezéseket tartalmaz. V. ö. 
Egyed István, I. (Budapest 1925). 

Ipek, montenegrói város. Kövess tábornagy 
csapatai 1915 dec. 8. foglalták el. 

Ipolybalog (Balog), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolybél (Bielovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolyberzence (Breznicka), Nógrád vm. (Tr 

Cs.-Szl.) 
Ipolybeszterce (Bystricka pri Luíencij, Nóg

rád vm. (Tr. Cs.-Szl.)' 
Ipolydamásd, kisk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 688 lak. 
Ipolyfödémes (Fed&mes), Hont vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolygalsa (Galsa), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolyharaszti (Chrastínce), Hont vmegve. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolyhídvég (Hidvíg), Hont vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolyi -Kellet Gyula, közgazdász,1913. a nagy

váradi földmlv. miniszteri kirendeltséget szer
vezte, 1916. min. tanácsos, 1919. közélelmezési 

államtitkár lett, 1920. nyugalomba vonult. Ki
dolgozta a szövetkezeti értékesítés programmját. 

Ipolykér (Maly a Vel'ky Kiarov), Nógríj 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Ipolykeszi (Kosihíj), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl. 
Ipolykiskeszi (Maié Kosihy), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolymagyari (UJiorskő), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolynagyfalu (Vel'ká Ves nad Ipl'om), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolynyék (Nekija), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolynyitra (Nitra pri Lucenci), Nógrád vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolypásztó (Pastúchovo), Hont vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolyróna (Bovnany), Nógrád vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolyság (Sahy), Hont vm., (1919) 4696 lak. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolyszakállos (Sakálos), Hont vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolyszalka (Salka), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolyszécsónyke (Sicínka), Hont vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ipolyszele (Zelenovo), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolyszög, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 421 lak. 
Ipolytarnóc, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes vm., (1920) 869 lak. 
Ipolytölgyes, kisk. Nógrád és Hont közig. 

egy. egyes vm., (1920) 588 lak. 
Ipolyvarbó (Vrbovo), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ipolyvece, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 895 lak. 
Ipolyvisk (Viska nad Ipl'om), Hont vm. (Tr. 

Cs -Szl) 
ipp (Ip), Szilágy vm. (Tr. R.) 

*Ipswich, 1. kikötőváros Angolországban, (192D 
79,383 lak. — 2. L, város Ausztráliában, (1921) 
20.517 lakossal. 

I p u r u m a (nSv.), 1. Mauritia (XIII. köt.). 
Iquique, kikötőváros Chile Tarapaca tarto

mányában, (1920) 37,421 lak. 
Irak (Iraa v. Mezopotámia), 1920 óta a nép

szövetség megbízása folytán brit védelem alatt 
álló állam s mint ilyen, 1921 óta arab királyság, 
ter. 371.000 km', (1920) 2.849,282 lak. Fővárosa 
Bagdad, 145,000 lak. I. az alább említett 3 vila
jetből lett kiszakítva a régi Törökországból, az 
1923-iki lausannei béke alapján. Határai: Ny.-ról 
Transjordania, DNy.-ról Arábia, D.-ról a sem
leges zóna, DK.-ről Al-Kuveit és a Perzsa-öböl, 
K.-ről Perzsia, É.-ról Törökország, ÉNy.-ról 
Szíria. (Természeti viszonyait 1. Mezopotámia, 
XIII. köt.) Közigazgatási beosztása: 

Vilajet Területi 
km' 

Basjdad ! 141,250 
Baszra íl 138,750 
Mosszul |j 9,100 

1.360,304 
785,100 
703,378 

Főváros 

Bagdad 
Baszra (Bassaora) 
Mosszul 

Felekezet-Heg feloszlik: 1.146,685 szunnita, 
1.494,015 siita-mohammedán, 84,488 izraelita, 
78,792 keresztény, 42,302 egyéb felekezetüre. 
Államháztartás: 1924-25-iki bevétel 54.852,500, 



(rapuato — 415 — Irodalomtör ténet i Közlemények 

kiadás 54.799,300 rúpia. Kereskedelem: behoza
tal 191.240,989, kivitel 17.846,547 rúpia. Kivi-
teli cikkek: petróleum, gyapot, datolya, szőnyeg, 
trabona, ópium. Vasúti vonala: 1809 km. Táv
író: 15,807 km. drótvonal, telefon 2574 km. 
Alkotmánya 1924 aug. 2. kelt. Eszerint a király 
gyakorolja a végrehajtó hatalmat s nevezi ki a 
népképviseletnek felelős minisztériumot. A par
lament gyakorolja a törvényhozó hatalmat s két 
kamarából áll: a szenátus 20, a képviselőház 
75 választott tagból. A király mellett az angol 
főbiztos (High Gommissioner) és tanácsosai a 
tulajdonképeni intézők. A közigazgatást angol 
felügyelők ellenőrzik. 1921 aug. 23 óta I.Faiszal, 
Husszein korábbi hedzsaszi király harmadik fia 
a király. Története: I. a világháborúban (1. XIX. 
köt.) harcszintór volt s 1918 nov.-ben szabadítot
ták fel az angol és francia csapatok a török ura
lom alól, azonban a túlzó nacionalista vezetők 
igényeit nem elégítette ki sem ez, sem a Sir Percy 
Cox főbiztostól kezdeményezett arab ideiglenes 
kormány és nemzetgyűlés 1920 júl.-ban. A zava
rok állandóak voltak, jóllehet közben, 1921 aug. 
23. Faiszal emirt királlyá koronázták. A nemze
tiségi izgatás mellett a törökök igényei tették 
bonyolulttá I. viszonyait. Törökország a mosszuli 
vilajet egy részére tartott igényt, jóllehet annak 
lakossága arab, kurd és szír-keresztény és zsidó, 
meg más nemzetiségű, csak éppen nem török; 
de nem emiatt, hanem az ottani petroleumteríilet 
miatt Kemál kormánya háborúval fenyegette 
I.-ot. Ezt a viszályt a Népszövetség akarta el
oszlatni, de a török követ 1925. a döntést nem fo-
gadtaels ennek következtében Mosszultl.-hoz csa
tolták. Az angorai kormány 1926 jún. 5. fogadta 
el a döntést oly módon, hogy az ú. n. brüsszeli 
vonal képezi a határt I. és Törökország közt 
8 a petróleum használati joga 25 évre Török
országot illeti meg. Ezáltal a belső béke is helyre
állt I.-ban. V. ö.: Luké, Mossul and its minori-
ties (1925). 

Irapuato, város Guanajuato mexikói állam
ban, (i92i) 21,469 lak. 

Ireland (ejtsd: áiriond), 1. John. amerikair. kat. 
érsek, megh. St. Paulban 1918 szept. 25. 
*2.1., John, angol zeneszerző, szül. Bowdonban 

(Cheshire) 1879 aug. 13. A chelseai Szt. Lukács
templom orgonistája volt. Főbb müvei: Phantasy 
(trió); Két hegedű-zongora szonáta; Egy egyté
teles trió; The forgottén rite (zenekari mű); Négy 
zongorapreludium; E-moll trió; London pieces 
(sorozat); Zongoradarabok; Ének és egyházi zene
müvek. 

Irhóe (Ol'chovec), Máramaros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
•Irigoyen, Hipolito, Argentína elnöke, szül. 

Bnenos-Airesben 1856 júl. 13. Baszk eredetű. 
1891—1909. a buenosayresi egyetem tanára volt. 
A radikális párt aktiv tagja, majd annak elnöke 
lett. 1916-ban választották elnökké Saenz Pena 
utódjaként. I. volt az első elnök, aki a radikálisok 
soraiból került ki. A világháborúban a közvéle
mény és a kamara többségével, valamint az en-
tente pressziójával szemben sikerült nagy ener
giájával a semlegességet megőriznie. 

Iriny (Irina), Szatmár vm. (Tr. R.) 

*Irk Albert, egyet, tanár, szül. Brassóban 1884 
aug. 18. Irodalmi művei a büntetőjog és a nem
zetközijogkörébe vágnak: Pranz von Liszt (Buda
pest 1911); Kriminológia (u. o. 1912); A közve
tett tettesség (1912); Von dem normalen und 
pathologischen Charakter der Kriminali tát (1913); 
A bünsegély és társtettesség fopalmi elhatárolása 
(1913); Adalékok Erdély regi büntetőjogához 
(1914); Tettesség és részesség az előadói terve-
zetekl>en(1914); A normatív és explicativ mód
szertani félfogás a büntetőjogban (1914); A bün
tetőjog átalakulása (1915); A büntető jogi okozati
ságkritikája (Akad. Ért.); A jog értékelése (1916); 
A formális jogfilozófia a büntetőjogban (1916); 
Xemzetközi'jog (1918); A Nemzetek Szövetsége 
(1921); Az új 'nemzetközi jog (I., 1923; E. 1925); 
A büntetőjogi alapfogalmak, módszertani kriti-
l:ája (1926). 

írkutszk, 1. orosz kormányzóság Kelet-Szibí-
riában, 844,792 km2, (1920) 665,084 lak. — 2. L, a 
kormányzóság fővárosa, (1920) 103,920 lak. 

•Irodalomtörténet. A Magyar I.-i Társaság 
megalakulásakor (1912) elhatározta, hogy egy 
folyóiratot fog kiadni, amely elsősorban a XIX. 
és XX. sz. földolgozatlan irodalmával fog foglal
kozni. A folyóirat 1912. meg is indult Pintér 
Jenő szerkesztésében (a háború alatt Baros Gyula 
szerkesztette). Az I. közöl rövidebb tanulmányo
kat, adalékokat az újkori irodalom történetéhez, 
ád tudományos könyvbirálatokat. Hasznosak 
folyóiratszemléi és a figyelő rovatai, melyekben 
folyóirataink és hírlapjaink I.-i vonatkozású cik
keit gyűjtik össze.Végül figyelemmel kiséri külön 
rovatban a modern magyar szépirodalom termé
keit is. 

' Irodalomtörténeti Füzetek. A magyar iro
dalomtörténet népszerűsítésére, eredményeinek 
minél szélesebb körben való elterjesztésére és a 
konzervatív irodalmi felfogásnak a köztudatban 
való megrögzítésére alapította 1925. Császár 
Elemér egyetemi tanár. Az egyes füzetek kiváló 
tudósaink tollából, magas szempontú, világosan 
megírt tanulmányokat foglalnak magukban a 
magyar irodalomtörténet egy-egy aktuális (pl. a 
magyar-húu mondák), nagyobb fontosságú (pl. 
legrégibb bibliafordításunk) vagy közérdekű té
májáról (pl.Herczeg Ferenc: A Zalán futása,Arany 
János). Az egyes füzetek írói között Horváth 
János, Császár Elemér, Galamb Sándor, Kéky 
Lajos, Gálos Rezső, Hartmann János, Voinovich 
Géza stb. neveit találjuk. 1927 elejéig 15 füzet 
jelent meg. 

•Irodalomtörténeti Közlemények. A Magyar 
Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának 
folyóirata. A Magyar Tud. Akadémia I. osztálya, 
míg saját erejéből nem tudott kiadni egy folyó
iratot, addig (1876) az Akadémia kötelékén kívül 
álló irodalomtörténeti folyóiratot, Abafl Lajos 
Figyelő-]^ támogatta. A folyóirat 1889. meg
szűnt s ekkor az I. osztályban működő irodalom
történeti bizottság elhatározta, hogy maga ad 
ki magyar irodalomtörténeti dolgozatokat közlő 
folyóiratot, az I.-t. A folyóirat 1891. indult meg, 
szerkesztését előbb Baiiagi Aladár vállalta el; 
1893. Szilády Áron lett a folyóirat szerkesz
tője. 1914 óta Császár Elemér szerkeszti a 
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folyóiratot. Az I. munkatársai sorában ott talál
juk a magyar irodalomtörténetírás legkiválóbb 
alakjait. A részben nagyobb terjedelmű tudo
mányos dolgozatok közlésén kívül a szerkesztők 
mindig figyelemmel kisérték egyfelől a régi 
magyar irodalmat irodalmi adalékok közlésével, 
másfelől az új irodalmat a fontosabb munkák be
ható ismertetésével. Kivált az Adattár rovat 
gazdag, a kiadatlan versek, kéziratok és levelek 
lelőhelye. Értékes és minden szakember számára 
hasznos rovata a magyar irodalomtörténeti reper
tórium, mely 1919 óta évenként közli az összes 
megjelent irodalomtörténeti dolgozatok jegyzé
két. V. ö. Bálint Sándor: Szilády Áron pályája 
(Szeged 1926). 

lronton, város, Ohio északamerikai államban, 
(192D 14,007 lak. 

Ironwood, város Michigan északamerikai ál
lamban, (1920) 15,739 lak. 

Írország (1. X. köt.) 1921 dee. óta két részre 
oszlik, u. m. Eszak-Irországra (1. XX. köt.) és 
ír szabadállamra (1. XX. köt.). — Története. 
I. egy évszázadnál tovább küzdött az önkormány
zati jogokért, melyektől az 1801 jan. 9. életbe 
lépett angol-ir unió megfosztotta. Mikor a libe
rális kormány hosszú harc után a vonatkozó 
törvényjavaslatot beterjesztette (Hom9-rule Bili), 
az ulsteri angolok az 1912 szeptember 28-iki 
belfasti konventben fegyveres ellenállásra szö
vetkeztek. Az így létrejött Covenant értelmé
ben 1913 szept. 25. Sir Edward Carson elnök
lete alatt Ulster Unionist Council néven való-
aágos kormány alakult 76 tanácsossal és 100,000 
önkéntessel, kik felfegyverkezve várták az el
következő eseményeket. Velők szemben a mér
sékelt irek elveszítették a talajt ós a forradalmi 
elemek kerültek hatalomra, kik az Angliá
tól való elszakadást kereső smn-fein-mozgalom-
ban tömörültek és nov. 25. megkezdték Dublin
ben az angolellenes hadsereg toborzását. A ki
törni készülő polgárháború a brit kormányt sú
lyos helyzet elé állította, midőn azonban a 
háború kitört, Asquith miniszterelnök a Home 
Kule Bilit törvényerőre emeltette. A körülmé
nyekhez képest valóban ez volt a legjobb megol
dás, mert a brit kormány ezzel az ir csapatok 
harci készségét is biztosította és annak ellenében 
csupán régen megtett igéretót váltotta be. Á 
lakosságban kitört ellentétet azonban ez enged
mény nem szelelte le és az a fonák helyzet állott 
elő, hogy ettől kezdve I.-ban három hadsereg ré
szére toboroztak. Az önkormányzattal megelége
dett régi, ú. n. redmondista nacionalisták (Red-
mond ir pártvezér után elnevezve) National 
Volunteers néven Anglia szolgálatában a harc
térre vonultak, az északi, ulsteri angolok Ulster 
Volunteers néven, az elszakadni készülő irek 
pedig Irish Volunteers név alatt az angolok 
ellen fegyverkeztek. Ez volt a helyzet, midőn 
1916 ápr. 21. Sir Koger Casement ir vezér Kerry 
grófságban egy német hajóról az ir szabad
ságmozgalom vezetésének átvétele végett partra 
szállott. A vállalkozás nem sikerült ugyan, mert 
Casement már 24. fogságba került és kivégezték, 
Dublinben azonban húsvétkor elemi erővel kitört 
az ir forradalom, melyet az angol csapatok csak 

i rredentizmus 

nehezen tudtak elfojtani. A felkelés félezer em
beréletet követelt áldozatul, eredménye pedig az. 
lett, hogy a mérsékeltek minden befolyásukat el
veszítették és a szembenálló ellenfeleknek enged
ték át a teret. Midőn Asquith miniszterelnök máj. 
12—18-iki Írországi szemleútjáról hazaérkezett, 
25. az angol alsóházban a Home Rule-politika 
teljes csődjót volt kénytelen bejelenteni. A jövő-
igazat adott neki, mert a függetlenségi gondolat 
az összes íreket meghódította, sőt a mozgalom 
Amerika támogatását is megnyerte, mert a kiván
dorolt irek az Egyesült-Államokban vezető állá-
sokba kerültek és Angliától az ir követelések 
teljesítését követelték. Mióta Amerika a háború
ban Anglia oldalára állott, ez a követelés igen 
nagy súllyal esett latba és ezt az irek minden 
erejökkel kihasználni törekedtek. A sinn-fein 
1918 ápr. 13-iki dublini értekezletén már az ösz-
szes ir nemzeti szervezetek egy csoportban-
egyesültek, vezérül pedig De Valerát válasz
tották, ki 1916 ápr. 20., a dublini forradalom 
idején, maga is angol fogságba került, melyből 
csak az 1917. általános amnesztia idején szaba
dult ki. Most az ő személye körül alakult meg az. 
ir köztársasági párt (Irish Republican Party), 
mely először az egész ír nemzet meghódítására 
törekedett. Az 1918 júl. 25. megtartott 1. és az 
okt. 25. megtartott 2. ir nemzeti konvent való
ban impozáns erőben mutatta be a mozgalmat, 
Lloyd George miniszterelnök azonban még egy 
kísérletet tett annak leszerelésére és 1919. má
jusban French tábornagy személyében új alkirályt 
küldött a dublini kormányzói palotába. Május-
17. De Valera, 20-án a mozgalom többi vezérei 
már valamennyien angol börtönben ültek, jül. 3.-
pedig kihirdették az ostromállapotot. A decem
beri választások idején azonban a 105 Írországi 
kerület közül 75 republikánust választott, az 
1919 jan. 21. dublini pártgyűlés pedig független
ségi nyilatkozatot tett, mire másodszor is kitört 
a polgárháború, melynek végül is az lett az ered
ménye, hogy a brit kormány az 1921 dec. 6-i lon
doni paktumban az ir köztársaság (Irish Freo 
State) felállítását elismerte és a dublini várat, 
hol I. angol királyi helytartói szókelni szoktak, 
Collins Mihály ir miniszterelnöknek adta át 
Ennek utóda Cosgrave lett (1. XX. köt.). Első al-
királynak a katolikus Talbot lordot nevezték ki. 
Észak-I.-ban viszont angol kormány és anjol 
parlament alakult. Azóta I. két államból áll (1. 
Északirország és Ír Szabadállam, XX. köt), 
amelyek azonban egymással nincsenek jó viszony
ban. V. ö. Phillips A. W., The revolution in Ire-
land, 1916—1923 (1924). 

Irota, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 372 lak. 

' I rredentizmus, mozgalom a nemzeti önállóság 
és egység megvalósítására, esetleg helyreállítá
sára ; elnyomott és szótdarabolt nemzetek által 
folytatott küzdelem az önrendelkezésért és integ
ritásért. Különösen erős az I., ha az állami ön
állóságra megérett, kulturális fölénnyel rendel
kező nemzet van elnyomva vagy jelentékeny 
számú, összefüggő területen élő nemzetrész az 
anyaállamtól van elszakítva. Az I. lehet kizáró
lag társadalmi mozgalom, de lehet politikai pro-
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gramm; dolgozhat titokban, de igénybevehoti 
a propaganda minden eszközét. A Páris-környéki 
békék nemhogy az önrendelkezés sokat han
goztatott jelszavát valósították volna meg, ha
nem igazságtalan rendelkezéseikkel az elége
detlenségnek,I.-nakfáklyáitgyujtottákfel Európa 
számos részén. Különösen igazságtalan csapás 
érte a magyarságot, amelynek jelentékeny részét 
elszakították és minden népszavazás nélkül, ide
gen államok uralmának vetették alá. Az 1920 
máj. 6-iki békefeltételeket kísérő levél kilátásba 
helyezte ugyan a kiáltóbb területi igazságtalan
súgok orvoslását és ezzel a magyar kormányt a 
szerződés aláírására késztette, de az említett 
irányban Sopron és környékének visszaadásán 
kívül nem történt jelentékenyebb lépés. Az el
szakított magyarság szenvedései a magyar kérdés 
revízióját az európai problémák homlokterébe 
viszik. 

Irsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
7182 lak. 

Irsai Artúr (szemlöhegyi), orvos, megh. Buda
pesten 1918 aug. 5. 

Irsava = llosva. 
*Ir szabadállam (Saorstát Éireann), angol 

dominium, mely az 1920 dec. 23-iki angol tör
vény alapján ketté osztott Írország déli részéből 
alakult. 

Alkotmány. Az I. élén az angol király által ki
nevezett főkormányzó áll, aki a felelős miniszte
rekkel együtt a végrehajtó hatalmat gyakorolja. 
A kormányt működésében a 60 tagú szenátus 
(Seanad Éireann) és a 153 tagból álló képviselőház 
(Dáil Éireann) támogatja ée ellenőrzi. Az előbbie
ket 12 évre választják s negyedrészük minden 
3 évben új választás alá kerül. Képviselő csak 
21, szenátor csak 30 évet betöltött ir honos lehet. 
A eorki, gallvayi és dublini egyetem 1—1 kép
viselőt választ. A szenátus a képviselőház által 
megszavazott törvényeket visszautasíthatja. A 
képviselőház törvényt hoz, béke és háború fölött 
dönt s pénzügyi kérdésekben a szenátustól füg
getlenül határoz. A kormányzást a miniszter
tanács gyakorolja; ennek elnökét a képviselőház 
választja, 5—7 tagot a főkormányzó nevez ki; 
egyes különleges hivatalos teendők elvégzésére 
í—6 minisztert a képviselőház delegálhat rövid 
időre. Miniszter csak képviselő lehet. 1930-tól az 
alkotmány csupán népszavazás útján módosít
ható, a szavazásban a jogosultak többségének 
kell résztvenni s a leadott szavazatok kétharmad 
többsége szükséges a változtatáshoz. Pénzügyi 
és háborús kérdésekben azonban népszavazás 
nem .tartható. Ugyanez a joga van a szenátus 
háromötöd többségének is. Országszínek: haránt 
fekvő zöld-fehér-narancssárga. 

Terület és népesség. Az I. a három D.-i ir tar
tományból és az B.-i Ulster-tartomány Cavan, 
Donegal és Monaghan countyjaiból alakult. Te
rülete 69,393 km2 s lak. (1910) 3.139,688, (192S) 
3.165,000 volt. Népsűrűsége egy km2-en 46. A né
pességből r. kat. 2.800,000, a többi anglikán, me-
thodista és presbiteriánus. Fővárosa Dublin, 

^430.030 lak. Nagyobb városok még: Cork 76,673, 
felmertek 38,151 és Gallvay, egyetemi város, 
13,126 lak. 

Réva i Xaav X-exíkontL, A'JC. köt. 

Közigazgatási beosztása 
Tartományok 

Connanght 

3 ulsteri grófság: 
Cavan, Donegal, Monaghan 

Ter. (km») 
17.111 
24,13! 
19,618 

8,531 
69,393 

Lak.(1911) 
610,984 

1.162,044 
1.035,495 

331,165 
S.189,688 

1924—25. évi költségvetése 36.800,000 font 
sterling bevétel s ugyanannyi kiadás volt. 

Irtásfalu (Lazuri), Arad vm. (Tr. R.) 
Irtványos (Kopanica), Bars vármegyében. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Irun, város Spanyolországban, (1920) 14,161 

lakossal. 
Irvine, város Angolországban, (1921) 11,826 

lakossal. 
*Irving, testvérek, angol színészek, I. Henry 

fiai, I. Henry Brodvitt szül. Londonban 1870 
aug. 5., megh. u. 0. 1919 okt. 17. — I. Laurence 
Sydney Brodvitt, szül. Londonban 1871 dee. 21., 
megh. feleségével együtt az Empress of Ireland 
elsülyedésekor, 1914 máj. 19. Előbbinek híresebb 
szerepei voltak: Jánoskirály(Shakespeare); Sven-
gali (Du Maurier: Trilby); The admirable Crich-
ton (Barrie); Hamlet stb. Utóbbié: Jago, Brieux 
darabjainak főalakjai, Lengyel M. Taifunjának 
hőse stb. 

Irving, Washington, amerikai író, müveinek 
újabb magyar fordításai: Rip van Winkle. Az 
Álmosvölgy legendája (ford. Baríha László, 
1919); Don Jüan (ford. BeicJiard Piroska, 1925). 
*Irwin, Edward Frederick Lindley Wood, 

lord, angol államférfiú, szül. 1881 ápr. 16., mint 
Halifax viscount második fia. Oxfordban tanult 
és 1910. konzervatív programmal képviselő lett. 
1916—1918-ig a nemzetvédelmi minisztérium tit
kára, 1921. gyarmatügyi alállamtitkár, 1924. köz
oktatási, 1924. földmíveléeügyi miniszter volt, 
1925. pedig indiai alkirálynak nevezték ki. 
*Isaák Gyula, kir. főügyószhelyettes, az igaz

ságügyminisztérium törvényelőkészítő ügyosztá
lyának előadója, szül. Hatvanban 1885 okt. 15. 
1908-ban lépett igazságügyi állami szolgálatba. 
Egri, majd, budapesti kir. ügyész volt és az Orsz. 
Központi Arvizsgáló-bizottság rendészeti osztá
lyának vezetője. Művei: Többszörös választójog 
(1908); Jogi kérdések,az árdrágítóvisszaélések
ről szólótörvényben. Árdrágítóközvetítés (1916); 
A Btk. és a büntettet és vétséget megállapító 
más törvények magyarázata (1926). E Lexikon
nak is munkatársa. 

Isaszeg, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 4590 lak. 

Ischl, felsőausztriai, salzkammerguti város és 
fürdőhely, (1919) 10,188 lak. 

Iseghem, város Nyugat-Flandriában, (1920) 
14,016 lakossal. 

*Isére, francia département, ter. 8287 km2, (192O 
525,522 lak. 

Iserlohn, porosz város Arnsberg kerületben, 
(1925) 30,915 lak. 

*Isevszk, város Szovjet-Oroszországban, (1920) 
44.314 lak. 

*Isii, Kikujiro, gróf, japáni diplomata, szül. 
Chibában 1858. A párisi nagykövetség titkára 
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volt, majd a japáni hadügyminisztériumba volt 
beosztva. 1912—15. párisi nagykövet, 1915— 
1916. külügyminiszter volt, azután Washing
tonba ment nagykövetnek. 1920 óta párisi nagy
követ, 1923. és 25. a népszövetségnek alelnöke, 
1926. elnöke volt. 

Iske (Iska), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Isla de Pascua, 1. Húsvét-szigetek. (XX. k.) 
•Islas Marias, mexikói territórium, ter. 5471 

km», (i92i) 677 lak. 
*Isogénszervezetek, azok az élőlények, melyek

nek genotypusa hasonló. 
Isonzó, folyó (1. X. köt.), az 1914—18. évi vi

lágháborúban vidékén zajlottak le az 1—12. ison
zói csaták. 

*Isophaen szervezetek, azok az élőlények, me
lyeknek phaenotypusa (megjelenési alakja) egy
forma vagy legalább is nagyon hasonló. 

•Isoa Kálmán, zenei író, szül. 1878. A Nemzeti 
Múzeum tisztviselője. Nevezetesebb müvei: Latin 
zenei paleográfia és a Pray-kódex hangjelzései 
(1922); Zenei kéziratok jegyzéke (1923); Buda és 
Pest zenei művelődése (1926). 

Ispáca (Spacínce), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ispánk, kisk. Vas vm., (1920) 244 lak. 
Ispánlaka (Spálnaca), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Ispánmező (Spermezeu), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.1 
•Issekutz, 1. Béla(erzsébetvárosi), gyógysz eresz, 

egyetemi tanár, szül. Kőhalmon (Nagy-Küküllő 
vm.) 1886 jan. 31. Tanulmányait a kolozsvári 
egyetemen ós külföldön elvégezvén, 1914. a gyógy
szertan magán-, 1910. rendk., 1921. rendes tanára 
lett a kolozsvári, majd a szegedi egyetemen. Szá
mos dolgozatában, melyek a magyar és német 
azaklapokban 1910 óta jelennek meg, főleg a 
gyógyszerek synergismusával, a digitális cumu-
latio okával, a gyógyszerek értékmeghatározásá
val, a narkózis teóriáival, a mérgekkel szemben 
való immunitással, hozzászokással, bróm, jód, 
magnézium, novatropin, insulin stb. hatásával 
foglalkozik. Önálló műve: A gyógyszerismeret 
tankönyve (Jakabházi Zsigmonddal, Kolozsvár, 
1913). 

2 . 1 . Győző, politikus és jogi ü'ó, megh. Erzsé
betvárosban 1917 okt. 4. 

Issoudun, város Franciaországban, (1921) 
11,893 lak. 

Issy (les Moulineaux), város Franciaország
ban, (1921) 26,587 lak. 

Istác-íélék (nov.), 1. Plumbaginaceae. (XV. köt.) 
•Istenes Károly, pedagógus, szül. Udvardon 

(Komárom vm.) 1880 jún. 19, A siketnémák buda
pesti m. kir. állami intézetének igazgatója és a 
gyógypedagógiai tanárképzőintézet előadó ta
nára. A siketnémák beszédtanításával és a fone
tika kérdéseivel foglalkozott és éveken át vezette 
a hibásbeszédüek oktatásának ügyét. Művei: A 
dadogás és pöszebeszéd gyógyítása (1914); A há
ború siketéi, némái, sikeinémái és beszédhibásai 
(1916); A siketnémák élet-, lélek- és neveléstana 
(1923); A beszédhibák javítására szolgáló áll. 
tanfolyam 25 éves története (1925); Hangkap
csolódások a magyar beszédben (1925); Statisz
tikai adatok a siketnémákról az orvosi vélemé
nyek alapján (1925). 

Istenmezeje, kisk. Heves vm., (1520) 1343 lak. 
Istóczy Győző, politikus, megh. Budapesten 

1915 jan. 9. 
*Istrati, 1. J. Gonstantin, román vegyész, szül. 

Románban 1850 szept. 8., megh. Parisban 1918 
jan. A bukaresti egyetemen az orvosi-, majd a 
szerves vegytan tanára lett. Románia legkiválóbb 
vegyésze volt, aki kivált az ipari vegytan terén 
alkotott maradandót. 
*2. L, Panait, román író, szül. Brailában 1884. 

Mint szegény csavargó járta be Egyiptomot, 
Szíriát, Jaffát, Beirutot, Damaszkuszt, a Libanont, 
Görögországot és Itáliát. Volt pincér, pék, lakatos, 
rézműves, mechanikus, gépész, napszámos, hajó-
rakodó, szolga, cégfestő, mázoló, újságíró, fény
képész. 1921-ben Nizzában átvágta a torkát. 
Amikor felépült, Romáin Rolland vette pártfo
gásába és sajtó alá adta s előszóval látta el a 
«Balkán új Gorkij»-ának Kyra Kiralina c. elbe
széléskötetét (1925). 

Istvánd (Stefurov), Sáros vármegyében. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Istvándi, nagvk. Somogy vármegyében, (1920) 
1014 lakossal. 

Istváníalva (Istvanfalva), Krassó- Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Istváníü Gyula (csíkmadéfalvi), botanikus, 
1915. a budapesti műegyetemen a növénytan nyil
vános rendes tanárává nevezték ki ós a Ferenc 
József-rend középkeresztjével tüntették ki. 1920 
óta a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja. 
1921—1922-ig aMűegyetem vegyész- és általános 
mérnöki karának dékánja volt. 

*Istvánffy, 1. Gabriella (Bainerné), f&stö, szül. 
Budapesten 1877., u. o. végezte tanulmányait a 
•Mintára jziskolába n. Budapesten nagyobbára állat
képeket állított ki (angora-macskák, bivalyok, 
tyúkok s efféle). Bivalyok c. képét megvette az-
állam. 

*2. I. Gyula, festő, szül. Marosújvárott 1857 
júl. 27. Budapesten és Münchenben végezte tanul
mányait s apró tájképekkel szerepelt a kiállítá
sokon. Mintegy 200 ily képet állított ki 190'1. 
budapesti műtermében. Azután Debrecenbe meni. 

Istvániölde (Supljaja), Torontál vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Istvánháza (Istihaza), Alsó-Fehér vármegye. 
(Tr. R.) 

Istvánkirályfalva (Stefanová), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Istvánlak (Klecovany), Pozsony vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Istvánszabadja (Vel'ká Lehota nad Nitron)j 
Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Istvántelke (Siefanovce u Vranova), Zemplén 
vm. (Tr. Cs.-Szí.) 

Istvánvágása (Stefanovce), Sáros vármcajt. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Istvánvölgy (Hajducica), Torontál vmegye. 
(Tr. SzHSz.) 

Iswolski, orosz diplomata, 1. Iszvólszki. (X. 
és XX. k.) 

Iszka (Iska), Máramaros vármegyében (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Iszkaszentgyörgy, nagyk. Fejér vm., (io;u> 
1416 lak. 
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Iszlám vallás (1. X. köt.: Iszlám), az 1916. évi 
XVII. t.-c. az L-t Magyarországon törvényesen 
elismert vallásnak nyilvánítja. 

Iszló (Ma), Maros-Torda vm. (Tr. E.) 
Iszmail, város Besszarábiában, a hozzátar

tozó Tueskovval (1920) 32,000 lak. 1878—1918-ig 
orosz uralom alatt állt, 1918. Romániához 
csatolták. 
*Iszmet pasa, török államférfiú, szül. Szmirná-

ban 1884. Katonai pályára lépett és 1908. rószt-
vett az ifjú-török forradalomban. A világháború
ban a sziriai fronton harcolt és ezredes lett. 
A háború után az angorai kormány vezérkari 
főni) kévé nevezték ki s Kemállal együtt meg
verte a görög seregeket. 1912—1923-ban külügy
miniszter volt s ő kötötte a lausannei szerződést. 
1923-ban a köztársaság proklamálásakor minisz
terelnök lett s az ő műve a kalifátus és a tized 
eltörlése, a «medres»ek (vallás-iskolák) és kolos
torok bezárása, másrészt a svájci polgári törvény
könyv adoptálása. 

Iszmid (Nikomedia), I. kisázsiai török kerület 
fővárosa, (1919) 20,000 lak. 1920 júniusban itt 
harcolt Kemál pasa az egyesült angol-egyiptomi 
és török kormánycsapatok ellen. 

Isztancs (Stanca), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Isztebne (Istébné), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Isztimér, kisk. Fejér vm., (1920) 1167 lak. 
Isztina (Stenea), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Isztolna (Stolna), Kolozs vm. (Tr. R.| 
Isztrákos (Stracos), Bihar vm. (Tr. R.) 
Isztria, félsziget, "az 1915. londoni titkos kon

ferencia határozata értelmében Olaszországé lett 
8 a háború végén olasz közigazgatás alá került; 
az 1919. st.-germaini-béke s véglegesen az 1920. 
nov. 12. rapallói szerződés Olaszországnak Ítélte. 
I. csupán földrajzi fogalom, területe közigaz
gatásilag Venezia Giulia compartimentóhoz tar
tozik és két kerületre : Polára és Triestére oszlik. 

Iszvolszki (Izvolszkij), Alexander Petrovics, 
orosz diplomata 1917-ig volt párisi nagykövet; a 
világháború kitörésének egyik f őtényezője, niegh. 
Parisban 1919 aug. 16. 

Itagaki, Taisuke, gróf, japáni államférfiú, 
smegk. 1919-ben. 

Italmérés (1. X. köt.), újabban az 1921. IV. t.-c. 
szabályozta. 

Itélétfa (nov.), 1. TangUnia. (XVII. k.) 
Ithaca, 1. város New York államban, (1920) 

17,004 lak. — 2. L, város Queensiand ausztráliai 
államban, (1923) 20,905 lak. 

Itzehoe, város Schleswig porosz kerületben, 
(Í9Í9) 18,049 lak. 

Ivachnófalu (Ivachnová), Liptó vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Ivácskó (Necopoiu), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Ivád, kisk. Heves vm., (1920) 428 lak. 
Iván, kisk. Sopron vm., (1920) 1925 lak. 
Ivánbattyán, kisk. Baranya vármegyében, 

<1920) 439 lakossal. 
Ivánc, kisk. Vas vm., (1920) 878 lak. 
Iváncsa, nagyk. Fejér vm., (1920) 1875 lak. 
Ivánd (Ivanda), Torontál vm. (Tr. R.) 
Ivándárda, kisk. Baranya vm., (1920) 612 lak. 
Ivánegerszeg, kisk. Vas vm., (1920) 499 lak. 
Ivánfalva ( Vanca), Vas vm. (Tr. SzHSz.) I 

Ivar.fi Jenő, színész, megh. Budapesten 1922 
szept. 26. 1918-ban a Nemzeti Színház örökös 
tagja, 1921. főrendezője lett.Újabb müvei: Idegen 
földön (dráma, Nemzeti Színház, 1915); A szín
pad művészete (1919). Fordította Grillparzer 
Vendég és Az argonauták c. tragédiáit (Nemzeti 
Színház, 1917). 

Ivangorod (lengyelül Demblin), lengyel erőd 
Varsó felett, a világháborúban az orosz Visztula
állás középpontja volt. Az 1915-iki támadáskor, 
amely a gorlicei áttörést követte, augusztusban 
rövid ostrom után az egyesült osztrák-magyar 
és német hadseregek elfoglalták. 

Ivánháza (Ivanovce nad Váhom), Trenesén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Ivánka-csatóá (draskóczi és jordánföldi), 
egyik tagja: László (szül. 1854), földbirtokos, 
1916. magyar bárói méltóságot kapott. 

Ivánkaialva (Ivanciná), Turóc vmegye. (Tr. 
Cs. Szl.) 

Ivánkaföld (Ivánkovská Strana), Turóc vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

*Ivánov, 1. Nikoláj, orosz tüzórtábornok, szül. 
1851 júl. 22. Az orosz-japáni háború alatt az 
egészségügy főnöke volt, 1906. hadtestparancs
nok lett, 1912. a kievi katonai kerület főparancs
noka ; a világháború kitörésekor a 8. hadsereg 
főparancsnoka lett s résztvett a galíciai offen
zívában ; 1915 szept. ő vezette a támadást Volhi-
niában Kővel ellen s az 1915—16. kelet-galiciai 
téli csatákat; 1916 ápr. Brusszilovot tették he
lyébe. 1917 mára katonai diktátor volt. 

2. L, Vszevolod, orosz Író, paraszt szülőktől 
szül. Lebjázseben (szemipalatinszki járás) 1896. 
14 éves korától ide-oda hányódott. Volt nyomdász, 
fakír, dervis, kardnyelő s kabaréénekes. Első 
elbeszélését 1916. adta ki s ekkor kezdett leve
lezni Gorkijjal, aki ajánlotta, hogy tanuljon. A 
forradalomban a vörösök oldalán harcolt. 1920-ban 
Szibiriából Szent-Pétervárra (Leningrád) költö
zött. Minden müvében Szibíriát írja le, de folyton 
ismétli önmagát. Müvei szomorú olvasmányok. 
A legjobb újabb elbeszélők egyike, de minden 
sora elárulja, hogy autodidakta. Említést érde
melnek : Partizany (1921); A 14—69. sz. páncél
vonat (1922); Virágos szelek (1922); Chaba (1925). 
Minden művének időgzerü a témája, tehát korá
nak művészi krónikása. 

Ivanovo-Vosznj eszenszk, kormányzóság Szov
jet-Oroszországban, ter. 30,000 km2, (1920) 882,918 
lak. Fővárosa I, gyárváros, régebben a textil
ipar főhelye, (1923) 71.000 lak. 

Iványi (Iványi), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Iványi Béla, jogtörténész, egyetemi tanár, 

szül. Nagykanizsán 1878 okt. 27. Egyetemi 
tanulmányait elvégezvén, az Országos Levél
tárban lett fogalmazó, 1914. a debreceni egye
temen a jogtörténet nyilv. rendes tanára lett, 
majd 1926. a szegedi egyetem tanára. A Szt. 
István Akadémiának megalapításától (1916) ren
des, a Magyar Tud. Akadémiának 1920 óta leve
lező tagja. A szakfolyóiratokban megjelent ta
nulmányain kívül számos nagyobb munkát írt, 
melyekben a felvidéki városok jogi viszonyait 
vizsgálta. Munkái: Bártfa város levéltára (I. köt., 
1910); A Máriássy család levéltára (1917); 

27* 
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Pro Hungária superiore (Felső-Magyarországért, 
1919); Mossóczy és a magyar Corpus Juris ke
letkezése 1926). 

Iványi-Grünwald Béla, festő, 1918. elhagyta 
a kecskeméti művésztelepet s azóta Budapesten 
és a Balaton környékén működik. 1920-ban és 
1925. rendezett gyűjteményes kiállításán nagy 
sikert ért el magyaros levegőjű, egyszerű festésű 
túladunai falusi tájképeivel, amelyek a legjobb 
efajta magyar müvek sorába tartoznak. 

Iványos (Vaniskovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Iváskófalva rtvaskovice), Bereg vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
*Ivoi (ejtsd: ivoá), Pavi Deleutre, francia iró, 

szül. Parisban 1856., megh. u. o. 1915. Több nép
szerű ifjúsági regényt í r t : Les cinq sous de 
Lavaréde; Le sergent Simplet; Le docteur Mys-
tére; Jean Fanfaré stb. 

Ivrea, város Olaszországban, (1921) 11,770 lak. 
Ivry-sur-Seine, város Franciaország Seine 

départementjában, (192D 43,963 lak. 
Iza (Iza), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Izabal, guatemalai departamento, ter. 8975 
km2, (1921) 19,932 lak. Fővárosa: Puerto Barrios. 

Izakonyha (Kuhea), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Izasópatak (Hatiuca), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Izaszacsal (Sacel). Máramaros vm. (Tr. R.) 
Izbiste (Izbiste), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Izbonya (Zbun), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izbugya (Zbudza), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izbugyabéla (Zbudská Béla a Valentovce), 

Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izbugyarabóe (Zbudsky Hrabovec), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izbugyaradvány (Nizná liadvan), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izbugyarokitó (Zbudsky Bokytov), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl). 
Izdoba (Zdöba), Abaúj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izgár (Izgar), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 

Jablánc (Jablonica), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jáblocsko, 1. Császtuska. (XX. köt.) 
Jablonca (Jablwov), Abaűj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Jablonka (Jablonka), Árva vm. (Tr. L.) 
Jác ( Vel'ké Jakovce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jackson, gyárváros Michigan északamerikai 

államban, (1920) 48,374. — 2. J., Mississippi észak
amerikai állam fővárosa, (1920) 22,679 lak. — 
3. J., város Tennessee északamerikai államban, 
(1920) 18,860 lak. 
*Jackson (ejtsd: dzsekszn), 1. Henry, angol klasz-

szikus filológus,szül. Sheffieldben Í839márc. 12., 
megh. Bournemouthban 1921 szept. 25. Sheffield
ben és Cambridgeben tanult, 1875—1906-ig az 
ókori filozófia előadója volt, 1906. a görög nyelv 
tanára lett. Lefordította és kommentálta Aristo-

Izland, sziget, ter. 102,846 km*, (1926) 100,000 
lak., fővárosa Beykjavik. 1918 dee. 1. óta függet
len semleges királyság, perszonálunióban Dániá
val ; külügyi képviseletét Dánia látja el. Alkot' 
mánya 1920-ból való. Eszerint a király a végre
hajtó hatalmat a parlamenttel (Altlúng) osztja 
meg. Utóbbi felső- és alsóházból áll s összesen 
42 tagja van. A határozatokat a király aláírása 
emeli törvényerőre. A választás általános, köz
vetlen és két évre szól. 1920 óta saját legfelsőbb 
bírósága ós egyeteme van. Minisztériuma 3 tagú. 
Állami bevétel 5"4 millió, kiadás 52 millió ko
rona : államadósság 16 millió korona. Van 240 
postahivatala, 2354 km. táviróvonala. Vasútja 
nincs. Kereskedelmi hajóparkja 38 gőzös, 6 vitor
lás. Címere kék mezőben ezüsttel szegélyezett 
vörös kereszt. 

Izlandi irodalom, 1. Skandináv irodalom. 
(XX. köt.) 

Izmény, nagyk. Tolna vm., (192a) 953 lak. 
*Izotop elemek, 1. Badióáktivitas. (XVI. k.) 
Izsa (Iza), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izsák, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

7216 lak. 
Izsákia, kiskvVas vm., (1920) 667 lak. 
Izsákialva (Zákovce), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izsap (Izap), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izsép (Dubosevica), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Izsépfalu (Izipovce), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izsnyéte, Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Izsópallaga (Hotar), Bihar vm. (Tr. R.) 
Izvolszkij, orosz diplomata, 1. Iszvolszki. (X. 

és XX. k.) 
*Izzet, Ahmed, pasa, török tábornok és állam

férfiú, 1913—14. török hadügyminiszter, 1917. 
a kaukázusi török hadsereg parancsnoka volt s 
feltartóztatta az oroszokat. 1918-ban nagyvezér 
lett és megtagadta a német csapatok kiszolgál
tatását az ententenak. 1920-ban belügyminiszter, 
1921 külügyminiszter lett. 

teles Etikáját. Művei: Texts to illustrate greek 
philosophy from Thales to Aristotle (1901); Plato's 
later theory of ideas (tanulmány sorozat a Journal 
ofPhilologyban); About Edwin Drood (1911) stb. 

*2. J., John, sir, angol mérnök, szül. Yorkban 
1851 febr. 4., megh. Godalmingban 1919 dec. lí. 
Ő építette a middlesboroughi, hartlepooli és north-
sunderlandi dockokat, a doveri kereskedelmi kikö
tőt, a manchesteri hajócsatornát, a simon's-towni 
(Fokföld) kikötőt, a mezopotámiai öntözőműve-
ket stb. 1910—1918-ig képviselő volt. 

*3. J., Tliomas Graliam, sir, baronet, angol 
építész, szül. Londonban 1835 dec. 21. 0 építette 
az oxfordi egyetemi épületek legnagyobb részét, 
több egyetemi intézetet Cambridgeben, azonkívül 
számos templomot és lakóházat. 1913-ban báró
ságot kapott. 

J. 
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Jacksonville, 1. város Illinois északamerikai 
államban, (1920) 15,713 lak. — 2. J., kikötőváros 
Florida északamerikai államban, (1922) 97,621 lak. 

Jacmel, kikötőváros Haiti szigetén, (1919) 
10,000 lak. 
*Jacob(ejtsd: zsakob),ilfoa;,franciaíró,szül. 1876. 

Az École coloniale-on volt tanár, de állását ott
hagyva festő lett, majd Picasso és Apollinaire 
buzdítására verseket kezdett írni. Fantasztikus, 
romantikus költeményeinek leghíresebb gyűjte
ményei : La cőte; Le laboratoire centrale; Le 
cornet á dés; Visions infernales. 1915-ben zsidó 
hitét elhagyta és hitbuzgó katolikussá lett, mint 
a Loire-menti St. Benőit kolostor szinte állandó 
lakója. Regényei, amelyek finom iróniájukkal 
tűnnek ki, nagyon népszerűek: Saint Matorel; 
Le Phanaérogame; Le roi de Béotie; Filibuth; 
L'liomme de chair et l'homme reflet. 

Jacobi Viktor, zeneszerző, megh. New York
ban 1921 dec. 12. 

Jacoby, Louis, német rézmetsző, megh. Berlin
ben 1918 nov. 11. 

Jád (Jatl), Beszterce-Naszód vm. (Tr. E.) 
*Jaeckel, Willy, festő, szül. Boroszlóban 1888 

febr. 10. A berlini művészeti akadémiának 1920. 
lett tagja. 

Jaen, 1. spanyol tartomány, ter. 13,480 km2, 
<i920) 583,473 lak. — 2.«/., a tartomány fővárosa, 
<i92o) 31,068 lak. 

Jaffa, kikötőváros, most a brit védelem alatt 
álló Palesztinához tartozik, 40,000 lak. 

Jaffna, kikötőváros Ceylon-sziget angol ko
ronagyarmaton, az Északi tartomány fővárosa, 
<192D 42,511 lak. 

Jager, 1. Gustav, német zoológus, a «Jager-
ing» feltalálója, megh. Stuttgartban 1917 máj. 13. 
*2. J., Hans, norvég író, szül. Drammenban 

1854 szept. 2., megh. Krisztiániában 1910 febr. 8. 
Naturalisztikus regényeket ír t ; Fra Kristiania 
Bohémen, Syk Kjaérlighet regényeit elkobozták. 

Jágemdorf (csehül Kmovj, város a volt osz
trák Sziléziában, most a Cseh-Szlovák köztársa
sághoz tartozik, (1921) 21,112 lak. 

Jagic, Vatros'zláv, horvát tudós, megh. Bécs
ben 1923 aug. 5. 

Jágónak, kisk. Baranya vm., (1920) 1126 lak. 
Jagow, Gottlieb von, német államférfiú, 1913— 

1916-ig német külügyi államtitkár és porosz 
miniszter volt, a háború után megjelent tőle: 
Ursachen und Aasbruch des Weltkriegs (1919). 

Jagst fja.9sífrrm^vürttembergi kerület, 5141 
km2, (1919) 418,118 lak. 
Mahata, japáni város, (1920) 100,235 lak. 
Jaipur, város Brit-Blőindia Eadsputana tarto

mányában, (1921) 120,207 lak. 
Ják, nagyk. Vas vm., (1920) 2331 lak. 
Jakab Ödön, költő és tanár (1. X. köt.), 1912. 

nyugalomba vonult. Ezóta teljesen az irodalom
nak él. A Petőfi-Társaság 1920. neki Ítélte oda 
először a Urai költők jutalmazására alapított 
Petófl-nagydíjat. 1925-ben a Magyar Tud. Aka
démia levelező tagja lett. Költészetének legna
gyobb értéke nyelvében és tősgyökeres magyar 
felfogásában van. Izzó nemzeti érzésű költő, ki 
a nemes hagyományokhoz, a magyar tradíciók
hoz mindvégig ragaszkodik és erre buzdítja a 

magyarságot is. Megkapóan énekelte meg ifjú
kori szerelmét és szép elégiákban siratta el fele
ségét. Újabb munkái: Verses kötetek: Őszi 
virágok (1910); Estefele(1926). Novelláskötete: 
Délibáb (1913). Színműve: A pásztói pap (tört. 
dráma, Kolozsvári Nemzeti Színház, 1913). Érte
kezések : Petőfi (Budapesti Szemle, 1911); A 
lírikus Arany (Magyar Figyelő, 1917). Fordí
tás: Lafontaine meséi (1921). V. ö. Némethy 
Géza, Üdvözlő beszéd J. Ö.-höz (Akadémiai Érte
sítő, 1925). 

Jakabíalu (Jákúbovány), Liptó vmegye. (Tr. 
Cs.-Sz.) 

Jakabfalva (Jakobeni), Nagy-Küküllő vm. 
(Tr. R.) 

Jakabfölde (Jakubova Vol'a), Sáros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Jakabháza, kisk. Vas vm., (1920) 262 lak. 
Jakabházy Zsigmond, orvos, 1920. a budapesti 

egyetemen a gyógyszerismeret rendes tanára, 
1923. a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja lett. 

Jakabszállás, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm. 1922-ben alakult Szabadszállás község Sza
badjakabszállás nevű pusztájából, ter. 12,324 
km2, 2037 lak. 

Jakabvágása (Jakubovany u Sabinova), Sáros 
vm. (Tr. Cs.-Szl.j 

Jakabvölgye (Jakusovce), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Jakfalva, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes vm., (1920) 305 lak. 

Jákó, kisk. Somogy vm., (1920) 873 lak. 
*Jakobeni, bukovinai mezőváros, 1914—17. 

heves harcok színhelye volt. 
Jákóhalma, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 

vm., (1920) 4484 lak. 
Jákóhodos (Hodis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Jákórósze (Jakóvany), Sáros vármegyében. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Jákótelke (Harloáa), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Jaksics Miieta, szerb költő (X. köt.), újabb 

munkája: Pesme (Belgrád 1924). 
Jakub khán, Afganisztán volt emirje, megh. 

Debrában 1923 nov. 15. 
*Jakubovioh Emil, múzeumi főkönyvtáros, 

paleográfus és nyelvtörténész, a Magyar Tud. 
Akadémia lev. tagja, szül. Győrasszonyfán 1883 
jan. 8.1905-ben a Magyar Nemzeti Múzeum tiszt
viselője lett. Fölfedezett s kiadott több nyelv
emléket, gyűjti a középkori oklevelek magyar 
szavaités személyneveit. 1924-ben megállapította 
a Bécsi Képes Krónika szövegírójának személyi
ségét (Magyar Nyelv, 1924), 1925. pedig Béla 
király Névtelen jegyzőjének, Anonymusnak sze
mélyét illetőleg új elméletet állított fel. (1. Ano
nymus Belae Regis Nótárius, XIX. köt.). Szak
értekezései különféle folyóiratokban jelentek meg. 
E Lexikonnak is munkatársa. 

Jalíut tanácsköztársaság (Yakrespublika, 
AYSSB), 1922 ápr. 22 óta önálló szovjetországi 
ter. 3.768,510 km2,(i920)255,337 lakossal. Fővárosa 
Jakutszk, körülbelül 10.000 lak. 

Jalapa, departemento Guatemala középame
rikai köztársaságban, ter. 1912 km2, (1921) 43,041 
lak. Fővárosa J., 27,623 lak. 
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Jalisco, a mexikói Egyesült Államok egyike, 
ter. 80,863 km*, (192D "1.199,325 lak. Fővárosa 
Guadalajara. 

Jálna (Jálna), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jalóc (Jalovec), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Jalomita, kerület Romániában, (1915) 259,957 
lakossal. 

*Jaloux (ejtsd: zsaia), Edmond,francia író, szül. 
1878. Könnyű fajsúlyú szerelmi regényei nép
szerűek és 1920. az Akadémia irodalmi nagy 
diját is elnyerte. Legismertebb kötetei: L'agonie 
de l'amour; Le démon de la vie; Les profondeurs 
de la mer; L'escalier d'or; L'Aleyone stb. Mint 
irodalmi kritikus is jelentős. 

Jalsó (Jalsové), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jalsoviczky, 1. Géza (jalsovai), technikus, 

1913. az Országos Műszaki Egyesület elnökévé 
választották és vezeti a Szabad Egyetem tan
folyamaival kapcsolatban a műszaki továbbképző 
tanfolyamot. Az ipari és mezőgazdasági gépésze
tet több jeles találmánnyal gazdagította. Tűz
gépek szerkezete című művének 3. kiadása 1925. 
jelent meg. Egyéb műve: A gőzkazánfűtők és 
kezelök könyve (1920). 

*2. J. Lajos (jalsovai), okleveles gépészmér
nök, szül. Í881-ben. Tanulmányait a budapesti 
műegyetemen végezte. Egy évig a Láng L. gép
gyár mérnöke volt, majd féléven át Anglia gyár
iparát s műszaki oktatását tanulmányozta s 
utóbbit sorozatos eikkekben a Magyar Iparoktatás
ban ismertette. Ezután a Fegyver és Gépgyár r.-t. 
mérnöke és a mótorkezelés ellenőre volt. 1910-ben 
kinevezték a pápai, majd 1912. a budapesti 
állami felsőipariskola műhelyfönökének és a 
gépszerkezettan tanárának, ahol vezette a gáz
motor-, gőzkazán- és gőzgépkezelők s a mótor-
továbbképző tanfolyamokat is. Főbb önálló mű
vei: Gázmotorok; Vízturbinák; Gőzturbinák-; 
Járműmotorok (sajtó alatt) stb. Munkatársa e 
Lexikonnak is. 

Jalta, város Krím autonóm tanácsköztársaság
ban, Szovjet-Oroszországban, (1923) 1S,401 lak. 

Jaluit, a Marshall-szigetek legnagyobbika; 
1914. a japániak szállták meg s 1920. Japánnak 
Ítélték oda. 

J ám (Jam), Krassó-Szörény vármegye. (Tr. 
SzHSz.) 

*Jamagata, japáni város, (1920) 48,397 lak. 
Jamaika (Jamaica), a Nagy Antilla-szigetek 

egyike, brit koronagyarmat, ter. 10,895 km2, a 
hozzátartozó szigetekkel együtt 11,495 km2, össz
lakossága (1924) 905,363. Fővárosa Kingston ki
kötő. J. a világháborúban önként vett részt s 
11,000 katonát küldött részint a francia, részint 
a keleti harctérre. 

*Jamboli, város Bulgáriában. (1920) 19,921 lak. 
Jámbor Jenő, zeneszerző, Ítélőtáblai bíró, 

megh. Budapesten 1914 márc. 18. 
* J á m b o r ee (ejtsd: dzsemtori), zulukaffer szó. így 

nevezik több cserkészcsapat közös táborozását, 
mely rendesen versennyel van összekötve. Van 
nemzeti J. (ilyen volt az első magyar nemzeti 
nagytábor, 1926 júl. 3—23-ig) ós nemzetközi J., 
ilyen volt az 1922-iki kopenhágai J., ahol a magyar 
cserkészet Amerika és Anglia után harmadik 
liolyre jutott a cserkészek világversenyében. 

•Janibrekovich László, miniszteri tanácsos,, 
szül. Érsekujvárott 1874 aug. 17. 1903-ban Máv. 
fogalmazó, 1905 óta, az akkor felállított magyar
országi udvarnagyi hivatalban segédfogalmazó, 
utóbb titkár lett. Az összeomlás után a magyar 
külügyminisztériumban oszt.-tanácsos,később mi
niszteri tanácsos volt. Tevékeny részt vett a magy. 
kár. külügyminisztérium megszervezésében. 1919 
óta egyúttal a királyi magánjavak zárgondnoka. 
Több történelmi, társadalomtudományi és nyel
vészeti cikke jelentmeg.l910-benmeglrtamagyar 
és német nyelven gróf Apponyi Lajos udvarnagy 
életrajzát. Mint a gróf Károlyi-nemzetség levél
tárának felügyelője (1907-től) közreműködött e 
nemzetség családtörténeti müveinek megírásá
ban és kiadásában. Különösen foglalkozott ennek 
során a család címerének történetével. 1925-ben 
megírta a nagyapponyi Apponyi-könyvtár tör
ténetét és jelenlegi könyvállományának ismer
tetését. 

James (ejtsd: dzsemsz), Henry, amerikai író,, 
megh. Londonban 1916 febr. 28. 1915-ben angol 
állampolgár lett. Újabb müvei: A small boy and 
others (1913); Notes of a son and brother(Í914); 
The middle years (1917); The ivory tower (1917). 

Jameson, Leander Starr, sir, baronet, dél
afrikai államférfiú, megh. 1917 nov. 26. 

Jamestown, város New York északamerikai 
államban, (1920) 38,917 lak. 

Jammes (ejtsd: zsámm), Francis, francia költő, 
1917. megkapta a francia Akadémia nagydíját. 
Újabb müvei: Feuilles dans le vént (1914); Le 
rosaire au soleil (1916); Le euré d'Ozeron (1918); 
Le poéte rustique (1920); Leslivres des quatrains 
(1923—5); Ma Franco poétique (1926). 

Jamnik (Jamník), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.). 
* Jamshedpur, város Brit-Elő-India Bihar tarto

mányában, (1921) 57,360 lak. 
Jamtland, svéd Ián, ..ter. 51,734 km2, (1924) 

136,281 lak. Fővárosa Östersund. 
Janaon, Francia-India egyik kereskedelmi te

lepe az Orissza-parton, területe 17 km2, (1921) 4630 
lakossal. 

Jancsó, 1. Benedek, publicista (1. X. k.), újab
ban mind fokozottabb buzgalommal foglalkozik 
a nemzetiségi kérdéssel. Már ámult század utolsó 
éveiben felismerte azt a nagy veszélyt, amely 
nemzetünket a nemzetiségek terjeszkedésével 
fenyegette. Több munkájában fel is hívta az il
letékes körök figyelmét erre a veszedelemre. 
1911-ben az Országos Szabadoktatási Tanács 
ügyvezető alelnöke lett s ebben a minőségében 
is jelentős és fontos munkásságot fejtett ki. 
Sokáig szerkesztette a Magyar Társadalomtudo
mányi Egyesület folyóiratát s magának az egye
sületnek igazgatója volt. 1916-ban a Magyar Tud. 
Akadémia levelező tagjául választották, 1922. 
a Ferenc József egyetem bölcsészeti karának 
tiszteletbeli rendes tanára lett. Számos cikke és 
tanulmánya jelent meg a különféle szakfolyó
iratokban és napilapokban, de kivált a Budapesti 
Hírlapban. Újabb munkái: Az Alföld hatása 
Petőfire (Agrár Album, Budapest 1903); Erdm 
és a nagyromán aspirációk (1918); A romén 
irredenta mozgalmak története (1920); Quelques-
réflexions critiqnes sur l'essai de M. P. Comménl 
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«La Térre Rournaine a travers les áges» (1920); 
Defensio nationis Hungaricae (Budapest 1920); 
A.székelyek (történelmi és néprajzi tanulmány, 
u. o. 1921, franciául és angolul is); The Transsyl
vanián question (Ajtay 3. és Kovács A.-val, u. o. 
1921). 

2. J. Dezső, hírlapíró, megh. Budapesten 1919. 
Jancsófalva (Láncesti), Bihar vm. (Tr. E.) 
Jánd, Szatmár, Ugócsa és Bereg közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 929 lak. 
Janesville, gyárváros Wiseonsin északameri

kai államban, (1920) 18,293 lak. 
*Janet (ejtsd: zsané), Pierre, francia pszichológus, 

szül. Parisban 1859 máj. 30. A Collége de Francé 
tanára. Főbb müvei: L'automatisme psycholog. 
(7. kiad. 1912); Névroses et idées fixes (2 köt., 
2. kiad. 1911); Les obsessions et la psychasthénie 
(2 köt., 2. kiad. 1912); Les névroses (1909); État 
niental des hystériques (1911). 
"Janeway (ejtsd.- dzsenevé), Theodore Galdwell, 

amerikai orvos, szül. New Yorkban 1872 nov. 2., 
megh. Baltimoreban 1917 dec. 27. A Hopkins-
egyetem tanára volt s főleg a vérnyomással fog
lalkozott. Főműve: The clinical study of blood 
pressure (1904). 

Janina (Jannina), város Epiruszban, Görög
országban, (1920) 20,765 lak. 

Jank, Angelo, német festő, 1922. a müncheni 
ál'.atfestőiskola vezetője lett. 

Jank, kisk. Szatmár, ügocsa és Bereg közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1147 lak. 

Jankafalva (.Tánca), Bihar vm. (Tr. E.) 
Jankahida (Jankov Most), Torontál vármegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Jankó Pál, megh. Konstantinápolyban 1919 

mára 17. 1892-ben telepedett meg ott, mint 
dohányjövedéki hivatalnok. V. ö. Marschner, 
Das J.-Klavier (1899); Schmitt, Zur Geschichte 
der J.-Klaviatur; Hansmann, Die J.-Klaviatur 
(1902). 
*Jankovich László, orvos, szül. Budapesten 

1887 jún. 27. 1910-ben orvosi diplomát szerzett, 
ezután gyakornok, majd tanársegéd lett Gener-
sich, Buday és Kenyeres tanárok mellett. 1921-ben 
magántanárésagyermekmenhely főorvosa, 1925. 
a szegedi egyetemen a törvényszéki orvostan ren
des tanára lett. 

Jankovics Marcell, író, több izben képviselte 
a füleki kerületet az országgyűlésben. Az elsza
kítás óta Pozsonyban az irodalmi élet élén áll. 
1921 óta Dohai Jánossal szerkeszti az Új Aurora 
c. Almanachot. A pozsonyi Toldy-Kör elnöke. 
Jelentős olasz műfordításain és újságokban meg-
jslent útleírásain kívül mint novellaíró vívott 
ki jó nevet magának. Az udvari bolond c. novel
láskötete a háború utáni évtized novella-termé
sének igen jelentős darabjait foglalja magában. 
Munkái: Búzavirágok (Versek, 1894); Versek 
(1899); Költemények (1903); Úttalan utakon (úti
rajzok, 1903); Sasfészkek (útirajzok, 1906); Az 
Alpesek{u. a. 1911); Kis barátom könyve (novel
lák, 1911); Két kis leány könyve (u. a. 1918); 
Álmatlan éjszakák (u. a. 1920); AJ: udvari bo
lond (u. a. 1926). 
*Janky Kocsárd (bulcsi), vitéz, lovassági tábor

nok, a honvédség főparancsnoka, szül. Déván 

1868 febr. 11. A katonai akadémia elvégzése után 
az 1. huszárezredhez nevezték ki hadnagynak, 
a hadi iskolát 1896— 98. végezvén, a vezérkarban 
és a 8. huszárezrednél teljesített szolgálatot. 
A világháború elején a 4. csász. és kir. huszár
ezred parancsnoka, majd a 31. gyalog-, azután 
az 1. lovasdandár parancsnoka lett. A 4. hu
szárezred élén vívta ki 1916. a Styr mellett, Kol-
kynál a Mária Terézia-rendet. Az összeomlás 
után visszavonult, de 1919. beállt a nemzeti had
seregbe. Előbb a szegedi körlet parancsnoka, 
1925 nov. 1. pedig a honvédség főparancsnoka, 
1927. a felsőház tagja lett. 

Jan Mayen, sziget az Északi Jeges-tengerben, 
1920 óta norvég birtok. 

Jannasch, Róbert, német nemzetgazdasági iró 
megh. Berlinben 1919 ápr. 25. 

*Janner Ernő, aviatikus, szül. Vajdahunyadon 
1892 dec. 14. Az egyetem bölcsészeti karának el
végzése után aháborúban repülőtiszt lett. 1920-ban 
a légügyi hivatalba került, ahol mint m. kir. 
légügyi felügyelő működik. Müvei: A repülés 
gazdasági fejlődése (Av. Tud., 1920); Adatok a 
repülőipar történetéhez (1922). 

*Jannings,_E?ftiZ, német színész, szül. Chicagó
ban 1886. Berlinbe került, ahol különösen film
szerepeivel aratott sikert (Éva asszony; Trón 
és szerelem; Fáraó hitvese; Boleyn Anna; Pén
zért mindent; Mme Dubarry; Paris grófnője ; Az 
utolsó ember; Nju stb.). 

Janny Gyula (fehérvári), sebésztanár, megh. 
Budapesten 1916 máj. 19. 

Janó (Janov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jánok (Jánok), Abaúj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
János Albrecht, meckienburg-schwerini her

ceg, megh. Wiligradban 1920 febr. 16. 
Jánosd (Janosda), Bihar vm. (Tr. R.) 
Jánosfalva, Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Jánosfölde (Johannisfeld), Torontál vm. (Tr. R. 
Jánosgyarmat (Drexelhaj), Bars vármegye) 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*János György, szász herceg, György király 

második fia, szül. Drezdában 1869 júl. 10. Nagy 
utazásokat tett Keleten. Müvei: Das Katharinen-
kloster am Sinai (1912); Der heilige Spyridion 
(1913); Streifzüge durch Kirchen und Klöster 
Aegyptens (1914). 

Jánoshalma, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1020) 
13,437 lak. 

Jánosháza (Janosovce), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jánosháza, nagyk. Vas vm., (1920) 4264 lak. 
Jánoshegy (Piargy), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jánoshida, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

(1920) 4227 lak. 
Jánosi (Janosovce nad Rimavon), Gömör és 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jánosi Béla, esztétikai író, megh. Budapesten 

1921 szept. 12. Az esztétikatörténet terén vég
zett évtizedes kutatásait három nagy kötetben 
foglalta össze. Ez a munka a Magyar Tud. Aka
démia Gorove-diját nyerte el s mindmáig a leg
teljesebb magyar nyelvű esztétikatörténet. Fog
lalkozott a magyar esztétika történetével is, de 
munkájából csak a vázlatot készíthette el, amely 
Knight W. esztétikatörténetének függelékében 
jelent meg. Elméleti esztétikai müve, majdnem 
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készen, kéziratban maradt. A Magyar Tud. Aka
démiának 1902. lett levelező, 1915. rendes tagja, 
1921. pedig a Kisfaludy-Társaság tagja. Munkái: 
Az esztétika története I—II1. (Budapest 1901— 
1902); Szerdahelyi György esztétikája (u. o. 
1914); Schedius Lajos esztétikai elmélete (u. o. 
1916). Fordította és a magyar esztétika történe
tével kiegészítette Knight W. esztétika-történe
tét (u. o. 1915). 

Jánoska (Janovik), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jánosrét (Lúcky pri Kremnici), Bars vm. 

<Tr. Cs.-Szl.) 
*Jánossy Béla, regényíró, hirlapiró, szül. Erdő

szentgyörgyön (Maros-Torda vm.) 1883. Közép
iskolai tanulmányait Kolozsvárt elvégezvén, u.o. 
jogot hallgatott. Hosszabb ideig dolgozott kü
lönböző erdélyi hírlapok szerkesztőségében, majd 
az erdélyi r. kat. Státus titkára lett. Erdély el
szakítása óta szerkesztője a kolozsvári Hirnök c. 
folyóiratnak, amely Erdély kat. íróinak irodalmi 
és művészeti folyóirata. Az irodalomban 1907. 
lépett fel egy novellás kötettel. Azóta számos 
verses ós novellás kötete és regénye jelent meg. 
Munkái közül kiválnak a magyar nép életével 
foglalkozó, mély emberszeretettel megírt novellái. 
Munkái: Emberszivek (novellák, 1907); Virág
énekek (versek, 1908); Az élet mellől (novellák, 
1911); Magyar földön (novellák, 1913); Halha
tatlanhalál (dráma, 1922); Petőfi (dráma, 1923); 
A császár bűnbakjai (regény, 1924). 

Jánostelek (Nestych u Trnavy), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Jánosújfalu (Klátova Nova Ves), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Jánosvágása(jSanA;owe nad Laborcom),Zem
plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Jánosvölgye (Jankovce), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Jánosy Zoltán, ref. lelkész és politikus, szül. 
Nagylétán 1868. A teológiát és filozófiát Buda
pesten és Zürichben végezte. 1891-ben hajdusám-
soni lelkész lett. 1902-ben Debrecenben válasz
tották lelkésznek. 1908-ban országgyűlési kép
viselőnek választották. Károlyi Mihály pártjához 
csatlakozott s 1918 okt.-ben beválasztották a Nem
zeti tanácsba; nov.-ben belügyi államtitkár lett. 
A proletárdiktatúra kikiáltásakor visszatért Deb
recenbe, ahonnan a megszálló románok Brassó
ban, később Nagyváradon internálták. 1922-ben 
Debrecenben nemzetgyűlési képviselőnek válasz
tották, de mandátumát megtámadták, mire le
mondott. 

Janov, mezőváros Galíciában, Lembergtől 
Ny.-ra; most Lengyelországhoz tartozik; a világ
háborúban a grodeki orosz hadállás jobbszárnyá
nak támpontja volt; 1915 jún. 19. Böhm-Ermolli 
osztrák-magyar hadserege elfoglalta. 

Janovics Jenő, színigazgató, újabban esztéti
kai, színészet- és művészettörténeti tanulmányok
kal foglalkozik és dolgozatai nagy számmal jelen
nek meg kivált az erdélyi folyóiratokban. Jelen
tős az a munkásság is, amelyet mint a Kolozsvári 
Nemzeti Színház igazgatója fejt ki az erdélyi 
magyar színészet érdekében. 1918-ban az erdélyi 
magyar szinészszövetség elnöke, 1920. az Erdélyi 
Irodalmi Társaság tagja lett. Ujabb munkái: A i 

magyar dráma irányai (Budapest, 1908); Á ma
gyar dráma fejlődése (u. o. 1913). 

*Janson, Gustav, svéd író, szül. Stockholmban 
1866 aug. 2., megh. u. o. 1913 szept. 11. Ere
detileg festő volt. Főbb müvei: Paradiset (Ro
binson-féle regény, 1900); Ön (1908); Lögnerna 
(1911). Magyarul megjelent munkái: Costa Negra 
(1916); Az Éden kertje (ford. Szentgyörgyi Sán
dor, 1921). 
*Januskievics, Nikoláj, orosz tábornok, szül. 

1868 máj. 1., meggyilkolták 1918 fetr. A világ
háború kitörésekor ő volt az orosz vezérkar fő
nöke s aktiv része volt a mozgósításban. A galí
ciai hadjáratban nagy szerepet játszott, 1915—17. 
a Kaukázusban Nikoláj nagyherceg vezérkari 
főnöke volt. 

Japán (X. k.), császárság, ter. 385,521 kin=, (1920) 
55.961,400 lak. Koreával, Szakhalin D.-i részé
vel, a kínai gyarmatterületekkel, a németek bir
tokából 1920. átesatolt Karolinák, Mariana- és 
Marschall-szigetekkel esvütt az egész J.-biroda
lom 684,198 km.2, 77.560,892 lakossal. Kiaucsotit 
1922. visszaadták Kínának. 

Közigazgatási beosztása: 

Japán: 

Hokaido (Jesszo) __. . 
Tohoku 
K v a n t o . . . ._ _ 
Hokoruku . 
Tosan 
Toka i 
Kink i ._ 
K h u g o k u . . . _ _. . 
S ikoku _. _ 
Kins iu ._. . . . . 
Ok inava (Liu-kiu-sz ige tek) . 

GyarniatoJc: 
F o r m o s a (Taiyan) 
Szakha l in ._ . 
K v a n t n n g _ . . . . 
Ivo juna-sz ige t „ . 
Korea (Csőszén) 
Karo l inák , Mar i ának , 

Marschal l - sz ige tek . 

Te rü le t I 

92.34i : 

66,90* 
32,275; 
25.0861 
28,0581 
22,983 
23.229 
31,671 
18,768 
42,003! 

2,£ 

385,521! 

33,969 
36,090 
3,378 
23 ! 

220,741 

2,476 

Lakosság 

2.359,097 
5.793,781 

11.127,663 
3.847,184 
3.284,132 
5.292,639 
7.491,608 
4.969,890 
3.066,025 
8.157,523 

571,565 

55.901,110 

3.669,687 
79,795 

722,768 

17.057,032 

70,500 

Az egész bi rodalom __ ._ — ._ — 1 684,198] 77.560,892 

Története. J. belső politikai rendje az orosz 
háború óta meglazult, mert a terjeszkedési lehető
ségek hiányozván, a rendkívül szapora és termelő 
japáni faj semmiféle irányban sem talált elhelyez
kedést. Nyugat felé, az ázsiai kontinensen a 
Kína kiaknázására és felosztására törekvő hatal
mak állották útját, Ausztrália, Kanada és az 
Egyesült-Államok még a bevándorlás ós meg
telepedés lehetőségét is elvonták, úgy kogyj. 
keletázsiai túlsúlya ellenére is elszigetelt hata
lom maradt és senkire sem számíthatott. Ennek 
ellenére Katsura gróf kormánya 1911. harmad
szor is kénytelen volt megújítani az angol-J. 
szövetséget, mert csupán az nyújtott biztosítékot 
Amerika támadása ellenében, bár ezzel szemben 
viszont Anglia és Amerika J. támadásától szaba
dultak meg. A szövetségi szerződés közzététele 
mindazáltal igen nagy elégedetlenséget keltett, 
mert J.-t semmiféle újabb előnyben nem részesí
tette, Katsura grófnak pedig állásába került 
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Helyét 1911 aug. 25. Szajondzsi márki foglalta 
el, ki a Bonin-szigetekeii fiottaálloniást rendezett 
be, nov. 28. pedig Mexikóval kötött egyezmény
ben a kaliforniai Magdaléna-öbölben bérelt terü
letet, ezt azonban sohasem vette birtokba. 
Szajondzsi márkinak az 1912 májusi választások
ban sikerült többséget kapnia, külföldi kölcsönt 
azonban nem tudott szerezni é3 nem tudta meg
gátolni azt, hogy az oroszok a bomlásnak indult 
Kína északi részén elő ne nyomuljanak. Joshihito 
mikádó decemberben a herceggé tett Katsurát 
hívta meg a kormány élére, a nép azonban nem 
akarta vállalni őt, hanem az ellenzék élén álló 
Szajondzsi mellé állott. A császár most Jamamoto 
tengernagyot hívta meg, aki koaliciós kormányt 
alakított (febr. 12), a mikádó kívánsága szerint 
azonban a régi kormányhoz tartozó Kató külügy
minisztert is megtartotta. Ez oly erős visszatet
szést keltett, hogy már 19-én Kató báró kény
telen volt helyét a parlamenttől kijelölt Makino 
bárónak átadni. Japáni körökben sokat vártak 
attól a mexikói küldöttségtől, mely novemberben 
Delabarra vezetése alatt Tokióba érkezett, a 
látogatás azonban Amerika ellen irányuló tünte
tés maradt. J. szempontjából a kínai fejlemények 
sokkal fontosabbak voltak, mert az amerikai, 
kanadai és ausztráliai fajvédő mozgalmak oly 
nagy hatalmakat sorakoztattak fel ellene, melyek
kel J. nem tudott volna megmérkőzni. Figyelmét 
tehát Kína felé fordította és a kínai forradalom
tól nyújtott előnyök kiaknázásának jelszavával 
vette át a hatalmat az öreg Okuma Sigenobu 
gróf 1914. ápr.-ban. Külügyminiszterévé az an
golbarát Kató bárót választotta és általa remélte 
biztosítani a kínai kérdésbon Anglia jóindulatát. 
Az angol szövetséges azonban csakhamar az 
európai háborúba keveredett, melyben J.-nak 
hátvédet kellett alkotnia. Igaz, hogy a német há
ború reá nézve a keletázsiai német birtokok meg
szerzését jelentette, azoknak végleges birtokba
vétele azonban nem J.-tól, hanem a hatalmak 
hozzájárulásától függött. Bár J. ós Németország 
között semmi ellentét nem volt, az angol szövet
ségiével alapján aug. 15. ultimátumot intézett 
a német császári kormányhoz, mely az ok nélkül 
támadót válaszra nem méltatva, szóbelileg közölte 
tiltakozó és elutasító válaszát. J. nem is Kiaucsou 
birtokára vágyott, mely nagy terveihez képest 
aránylag jelentéktelen terület volt, hanem a ter
mékeny, gabonában, szénben, vasban és arany
ban gazdag Santung tartományra, melynek birto
kára eredetileg Németország is vágyakozott. 
Ezért csapatai nem is Kiaucsou mellett, hanem 
a santungi vasútvonal végpontján, Csinanfunál 
léptek partra okt. 14-én. Kiaucsou átadásával 
(nov. 7.) sem ért véget a háború, mert a J.-ok 
novemberben Santungot szállották meg, amely 
sohasem volt a németeké. A megszállást azzal 
indokolták, hogy ugyanakkor az oroszok Mongo
liát foglalták el. A kinai kormány a hatalmak
tól támogatva, tiltakozott a hódítás ellen, Okuma 
gróf azonban ugy gondolta, hogy a hatalmak 
erőit lekötő világháború elég fedezetet nyújt arra, 
hogy J. merész lendülettel a kinai protektorátust 
megszerezze. 1915 jan. 18. pontokba foglalva oly 
követeléseket adott át, melyek a kínai kérdés 

rendezésének monopóliumát J.-nak engedték át. 
Követelte a santungi vasút átadását, Dalny és 
Port Artúr bérletének újabb 99 évvel való meg-
hosszabítását, a délmandzsuriai vasútnak bizony
talan időre való átengedését, Kína egész terü
letén a szabad kereskedelmet, a kínai hadsereg 
és flotta megszervezésének korlátlan jogát, a kínai 
kormány oldalán állandó japáni tanácsadó alkal
mazását. Okuma gróf ezzel nyíltan zászlót bon
tott az ázsiai japáni hegemónia mellett. Amig a 
kínai-japáni tárgyalások folytak, ápr. 15. japáni 
csapatok léptek partra Mexikó területén, 21-én 
azonban már visszarendelték őket, hogy a ki
szállás ne zavarja meg a kinai tárgyalásokat. 
A pekingi kormány követelésére 27-én a köve
teléseket 24 pontba foglalva nyújtotta át a 
pekingi követ, melyeket azonban Kína máj. 1. 
elutasított ós csak a 7-én átadott ultimátum le
járta előtt, 8-án fogadott el. A megegyezést 25-én 
szerződésben foglalták össze, meiy J.-nak Ázsiá
ban uralkodó helyzetet biztosított. Kató báró 
aug. folyamán azzal a tudattal hagyta el helyét, 
hogy Okuma gróf oldalán mindent megtett, ami 
J.-t naggyá tehette. Helyét Isü báró foglalta el, 
kinek gondját azonban már egészen más kérdé
sek foglalkoztatták. Oroszország ereje hanyatlani 
kezdett és keletázsiai birtokainak biztosítása vé
gett J.-hoz folyamodott. 1916 júl. 7. Szasszonov 
orosz külügyminiszter és Motono báró pétervári 
japáni nagykövet szerződést írtak alá, melyben 
egy harmadik hatalom ellen Kína felosztására 
szövetkeztek. Okuma helyét csakhamar Teraucsi 
foglalta el, aki a külügyek intézésével Motono 
bárót bízta meg. Az új kormány most már az 
orosz kérdésnek szentelte idejét és úgy kép
zelte a megoldást, kogy az új terjeszkedés irá
nyát észak felé fogja megnyitni. Ezért 1917 jún. 
19. Koreát Dél-Mandzsuriával egyesítette és innen 
készült észak felé indulni. Amerika észrevette és 
ügyesen kihasználta J. haderejének lekötését, 
mert a november 2-iki szerződésben J. és Ame
rika egymás érdekeit elismerve a kínai japán 
monopólium elve megtörtnek volt tekinthető, 1918 
ápr. 5. japáni csapatok léptek partra Vladivosz-
tokban és ezzel kezdetét vette Szibíria megszál
lása, mely J.-t régi terveitől eltérítve, szövetsé
gesei befolyásának szolgáltatta ki. Motono báró 
helyét pár nappal azután Goto báró, szept.-ben 
ücsida gróf foglalta el, mig Teraucsi helyébe Kei 
Hara lépett. Anglia és Amerika siettek értékesí
teni J. elfoglaltságát és amig neki 1919 dec. 31. 
Keletszibíria elfoglalására biztosítottak mandá
tumot, addig J. belsejében Korea részére autonó
miát eszközöltek ki. Amig tehát J. Észak-Ázsiá-
ban egy véget nem érő területen kezdte meg az 
előnyomulást, addig otthon angol-amerikai befo
lyásnak kellett engednie. 1921 nov. 3. Hara mi
niszterelnök gyilkos merényletnek esett áldoza
tul. Helyére Takahasi báró került, akit 1922 jan. 
30. szintén meggyilkoltak. 1923 szept. 1. J. egy 
részét földrengés pusztította el, melynek több 
százezer ember esett áldozatul. Ha hozzátesszük 
azt, hogy az 1922-iki washingtoni konferencia J. 
tengeri haderejének fejlesztését is korlátozta, 
úgy kétségtelen, hogy a császárság hatalmi súlyá
ból veszített és a hatalmak között nehéz hely-

• • 
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zetbe került. Az angolszász hatalmakkal szembe
kerülve, Franciaországra kellett támaszkodnia, 
Ázsia földjén pedig meg kellett elégednie azokkal 
az előnyökkel, melyeket neki az 1925 jan. 21-iki 
orosz-japáni szerződés Kelet-Szibiria gazdasági 
kiaknázásában megengedett. V. ö. Bigelotv, 3. and 
her colonies (1923); Bryan, 3. from within (1924); 
Cafe^am.L'alleanzarusso-giapponesatigiV);.^-
jisava, Recent aims and politieal development 
of J. (1923); Kavakami, 3. and world peace 
(1919); Ostwald, J'sBxpansionspolitik 1900-1914. 
(1916); Ribaud, Le J. pendant la guerre euro-
péenne 1914—18. (1919); Me. Govem, Modern J. 
(1920); Brinkley, Hist. of the japanese people 
(1920); Ravakenni, J's Pacific policy (1922); 
Lonqford, 3. (1923); Maybon, L e j . aujourd 'hui 
(1925). 

*Jaques-Dalcroze (ejtsd : zsakk daikróz), Emilé, 
svájci zeneszerző, szül. Bécsben 1865 júl. 6. De-
libesnél és Brucknernál tanult. Számos dalt és 
szimfóniát szerzett. Főbb szerzeményei: Le violon 
maudit (1893); Janié (1893); Sancho Panza (1897); 
Les jumeaux de Bergame (1908); La féte de Juin 
(1914); La féte et la jennesse (1924). Híressé 
vált ritmikus módszerével, amellyel a hallás ér
zését a ritmikus ösztönnel kapcsolatba hozza 
és fejleszti. Erre vonatkozólag is több művet irt. 

Járabánya (Báisoara), Torda-Aranyos vm. 
(Tr. R.) 

Jarabó (Jarábá), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
J a ra de Jos = Alsójára.' 
Járamagura (Magura), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
Járarákos (Ráchisul román), Torda-Aranyos 

vm. (Tr. R.) 
Járaszurdok (Surduc), Torda-Aranyos vm. 

(Tr. R.) 
*Járay (Janetschek) István, zeneszerző, szül. 

Budapesten 1868 dec. 2. Mesterei Gobbi Henrik 
és Koessler voltak. Előbb a budapesti görögkeleti 
templom karnagya volt, 1920. a Zeneművészeti 
Főiskola zongoratanára lett. Müvei: zongoraver
seny, hegedűverseny, zongoradarabok, gör. kat. 
liturgikus énekek. 

Járdánháza. kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1071 lak. 

Jarkand, oázis Szinkiang kinai mellékállam
ban, (1923) 200,000 lak. - J. város u. o., 70,000 lak. 

*Jáxmai Károly, a kórbonctan és kórszövettan 
tanára az állatorvosi főiskolán, szül. Körmöc
bányán 1887 szept. 18. Az állatorvosi tanfolyam 
befejezése után 1909. állatorvossá, később állat
orvos-doktorrá avatták. Előbb az állatorvosi főis
kola járványtani intézetében tanársegéd, majd a 
kórbonctani intézetben segédtanár, 1921. nyilv. 
rendk., 1924. nyilvános rendes tanár lett. Magyar 
és német folyóiratokban megjelent dolgozatai a 
lépf enebacillus véroldóképességéről, a takonykór
ról, a coll vérhasról, ahistoeosinophiliáról stb. szól
nak. Nagyobb munkája: Általános kórtan (1925). 

Ja rmata = Temesgyarmat. 
Jármi, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 735 lak. 
Jármos (Jalová), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jarno, Georg, magyar származású német zene

szerző, megh. Boroszlóban 1920 máj. 

Jaroslau, város Galíciában, (1920) 19,973 lak. 
Most Lengyelországhoz tartozik. 1914—15-ben 
heves harcok folytak birtokáért. 

Járosy Dezső, egyházi karmester (X. köt.), 
1910—1918-igaZeneakadémiaegyházzene-tanura 
volt; Temesvárott székesegyházi karnagy és sze
mináriumi igazgató. Az Egyházi Zeneközlöny és 
a Zenei Szemle folyóiratok szerkesztője. 

Jaroszlavlj, kormányzóság Szovjet-Oroszor
szágban, ter. 32,880 kma, (1920) 1.363,507 lak. 
Fővárosa J., (1928) 91,330 lak. 

* Jarres , Kari, német politikus, szül. Remscheid-
ben 1874 szept. 21. Előbb remscheidi, 1914. dnis-
burgi főpolgármester lett s a porosz urakháza 
tagja; 1923. a Ruhr-terület megszállásakor a 
franciák két havi börtönre Ítélték, azután kiutasí
tották. 1923 nov. birodalmi belügyminiszter és al-
kancellár volt, 1925. elnöknek jelölték, de kisebb
ségben maradt. 

Jarrow, város Angolországban, (1921) 35,576 
lakosai. 

Jás (Jasi),. Fogaras vm. (Tr. R.) 
Jaschik Almos, festő és iparművész, újabban 

Ady és Petőfi verseihez készített színes illusz
trációkat 8 1922. kiadta A könyvkötő mesterség 
c. könyvét. Magániskolát nyitott Budapesten. 

Jásd, kisk. Veszprém vm., (1920) 1196 lak. 
Jásfalva (Jasul)j Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Jaskaíalva (Jezkova Nova Ves), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*Jaspar, Henri, belga politikus, szül. Schaer-

beekben 1870 júl. 28. A háború végén gazdasági, 
majd külügyminiszter lett s mint ilyen, ő vitte 
keresztül Belgiumnak a Népszövetségbe való 
belépését. 1926-ban miniszterelnök és belügy
miniszter lett. 

Jasszi (Jasi), város Romániában, (1920) 76,120 
lakossal. 1916-ban, mikor csapataink elfoglalták 
Bukarestet, a román kormány ide tette át szék
helyét. 

Jastrow, 1. lgnaz, német szociálpolitikus és 
történetíró, újabb művei: Textbücher zu Studien 
überWirtschaftund Staat (4 k., 1912—14); Geld 
und Kredit ím Kriege (1915); Gut und Blut fürs 
Vaterland (1917). 

*2. J., Morris, amerikai orientalista, szül. Var
sóban 1861 aug. 13., megh. Jenkintownban 1921 , 
jún. 22. Öt éves korában, került Amerikába, tanul
mányait ottani, majd német és francia egyeteme
ken végezte. 1885-ben a pennsylvaniai egyetemen 
a sémi nyelvek és irodalmak tanára lett. Főbb 
müvei: Religion of Babylonia and Assyria (1898); 
The study of religion (1901); The war and the 
Baghdad-railway (1917); The war and the coming 
peace (1918); Zionism and the future of Palestine 
(1919). 

Jász (Jaz), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Jászai 1. Mari, színművésznő, a legnagyobb 

magyar tragika, megh. Budapesten 1926 okt. 5. 
Új szerepe volt Madách .Mozes-ében Mózes anyja. 
A Kisfaludy-társaság 1915. Greguss-jutalmával 
tüntette ki. 1922-ben ünnepelték színpadi műkö
désének félszázados jubileumát, ekkor leplezték 
le a Nemzeti Színház előcsarnokában lévő mell
szobrát. A Petőfi-társaság tiszteleti tagjául vá
lasztotta. Emlékiratai 1927. jelentek meg. 
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*2. J. Samu, szociáldemokrata vezérférfiú, szül. 
Szécsényben 1859., megh. Budapesten 1927 jan. 
18. Betűszedő volt, majd a magyarországi szak
szervezeti tanács titkára. Tagja lett a nemzetközi 
szakszervezeti szövetségnek is és a nemzetközi 
munkaügyi hivatalban a magyar munkásság 
képviselője. 1922-ben a budapesti III. lajstro-
mos választókerület szociáldemokrata program
mal képviselőnek választotta. Szerkesztette a 
Szakszervezeti Értesítőt. Önálló müve: A magyar 
szakszervezetek története. 

Jászalsószentgyörgy, nagyk. Jász-Nagykun-
Szolnok vm., (1920) 4884 lak. 

Jászapáti, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
(1920) 12,313 lak. Ujabban elesett hőseinek emlék
szobrát állították fel; Istók János műve. 

Jászárokszállás, nagyk. Jász-Nagykun-Szol
nok vm., (1920) 13,616 lak. 

Jászay-Horváth Elemér, író, újabb művei: 
Tábortüzek (háborús versek, 1916); Színek, sza
vak (versek, 1917); Árva János (if j. reg., 1918). 

Jászberény, r. t. város Jász-Nagykun-Szolnok 
vm.. (1920) 31,971 lak. Újabban tanítóképzöintézet-
tel gyarapodtak közművelődési intézetei; az el
esett hősök emlékére szobrot állítottak. 

Jászdózsa,nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
(i9»o) 4314 lak. 

Jaszenica (Jasenica), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jaszenova (Jasenová), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jászfalu (Jásová). Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jászielsöszentgyörgy, nagyk. Jász-Nagykun-

Szolnok vm., (1920) 2724 lak. 
Jászfényszaru, nagyk. Jász-Nagyknn-Szolnok 

vm., (1920) 7311 lak. 
Jászi, 1. Oszkár, az orsz. radikális párt elnöke, 

a Károlyi-kormányban tárcanélküli miniszter és 
a Külügyi Tanács elnöke volt. Főleg nemzetiségi 
kérdésekkel foglalkozott. 1918 nov. résztvett a 
belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokban. A romá
nokkal való tárgyalást Aradon ő vezette. A Be-
rinkey-kormányban nem foglalt helyet. 1919 jan.-
tan kinevezték a budapesti egyetemre a szocioló
gia tanárává. A proletárdiktatúra kikiáltása után 
külföldre távozott. 1924-ben Amerikában járt fel
olvasó körúton és ott a magyar demokrácia szol
gálatában álló lapot indított. Külföldi tartózko
dása alatt állandóan publicisztikával foglalkozik. 
1925 óta a Cleveland melletti Oberlin egyetem 
taiiára. Ujabb művei: Mi a radikalizmus? 
(1918); A monarchia jövője (1918); Múlt és jövő 
határán (1918); A dualizmus bukása és a dunai 
egyesült államok ; Magyar kálvária — magyar 
eitámadás (német és angol fordításban is). 
2. J. Viktor, jogi író, 1914. a debreceni egys

em tanára lett, megh. Debrecenben 1915 febr. 
Jászkarajenő, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

m., (1920) 6839 lak. 
Jászkisér, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

1320 6750 lak. 
Jászladány, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 

Vm., (1920) 9442 lak. 
Jászló (Jaslovce), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jász-Nagyknn-Szolnok vármegye (X. k.), népes-

'ge (1920) 387,225 volt; egy km2-re 73"6 lakos jut. 
Anyanyelvre nézve volt a népesség közölt 385,418 

agyar(99-5°/o), 659 német (02°/o), 747 tót (0'2°/o), 

56 román, 21 rutén, 23 horvát, 40szerb, 261 egyéb. 
Hüfelrkezetre nézve 240,194 r.kat. (62-070), 744 
gör. kat. (0-2°/0), 132,985 ref. (34-37„), 3534 ág. h. 
ev. (0-9%), 190 gör. kel. (0-l°/0), 204 unit. (0-l°/0), 
9024 izr. (2-3°/0) és 350 egyéb (0-1%). Foglal
kozására nézve a népesség 68-0°/0-a őstermelő,. 
13"7°/o-a az iparhoz tartozik, 2'9%-a a kereskede
lem- ós hitelhez, 3-9°/0-a a közlekedéshez, 3'5%-a 
a közszolgálat- és szabadfoglalkozások körébe, 
r i° /0-a a véderőhöz, l-5°/0-a k. m. n. napszámos, 
l-9°/0-a nyugdíjas stb., l'9°/0-a házi cseléd, V6°j0-sir 
egyéb és ismeretlen foglalkozású. A tulajdon-
képeni kereső népességből (173,314) őstermelő 
120,044, a bányászat- és kohászathoz tartozik 20, 
az iparhoz 22,027, a kereskedelem- és hitelhez 
4511, a közlekedéshez 4557, a közszolgálat- és 
szabadfoglalkozások körébe 52S9, a véderőhöz 
2931, k. m. n. napszámos 2741, nyugdijas, stb. 
3380, házi cseléd 6476, egyéb és ismeretlen fog
lalkozású 1338, az eltartottak száma 213,911. 
Közművelődés tekintetében az összes népesség 
71-2%-a, a 6 éven felüli népességnek pedig 
79'5"/o-a tud írni-olvasni. Közigazgatás. A vár
megye a 6 r. t. városon kívül 6 szolgabírói já
rásra oszlik, ú. m.: 

Járás, r. t. város 

Jászsági alsó — — 
Jászsági felső 
Központi — — — 
Tiszai alsó 
Tisza i felső 
Tiszai közép 
Jászberény r. t. v. 
Karcag « 
Kisújszállás ff 
Mezőtúr « 
Szolnok « 
Túrkeve « 

Összesen ... 

^ 1: 
S* (Képest i i! ség 
£S í 1920. 

6 t 41.101 
9 ! 43.653 
7 :| 20,853 

11 43,998 
7 51.716 
7 45,175 
1 1 31,971 
1 22.569 
1 13,766 
1 ! 26.911 
1 ; 32.539 
1 | 12.973 

53 S3S7.22J 

E b b ő l 

magyar 

41,039 
43,592 
20,787 
43,907 
51,607 
44.9S7 
31.838 
22,488 
13,733 
26,846 
32,181 
12,923 

385,418 

német 

21 
18 
20 
32 
59 

113 
74 
41 
20 
38 

191 
32 

659 

tót 

15 
5 

12 
26 
18 
38 
40 
1 5 

5 
492 

72 
9 

747 

Lakó
házak 
száma 

8,366 
9,156 
3,873 
9,470 

11,019 
7,476 
6,243 
5,550 
3,221 
5,482 
4,333 
3,242 

77,431 

A vármegye valamennyi községe nagyközség. 
A községek igen népesek. 1000-en aluli község a 
vármegyében nincs. 10,000-en felüli lakossal bíró 
község a r. t. városokon kívül van 6 ós pedig : 
Törökszentmiklós 26,303, Jászárokszállás 13,616, 
Dévaványa 13,349, Jászapáti 12,313, Kunhegyes 
10,979 és Kunszentmárton 10,456 lak. 5000-en 
felül van ezenkívül 10 község. 

Jásznigi Sándor, író és fordító (Oscar v. 
Krücken), megh. Budapesten 1926 ápr. 14. Das 
geistige Ungarn c. kétkötetes életrajzi lexikona 
Í91S. "jelent meg. 

Jászó (Jasov), Abaúj-Torna vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Jászómindszent (Poproc), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Jászóújfalu (Novacany), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Jászóváralja (Jasovshj Podzámok), Abaúj-
Toma vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Jászszentandrás, nagyk. Jász-Nagykun-Szol-
nok vm., (1920) 5127 lak. 

Jászszentlászló, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vm., (1920) 2901 lak. 

Jásztelek, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm.. 
(1920) 2826 lak. 
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Jativa, város Spanyolországban, (1920) 14,148 
lakossal. 

Jauer, város Porosz-Sziléziában, (1919) 11,458 
lakossal. 

Jaurés (ejtsd: zsoré), Jean, francia szocialista 
politikus, 1914. a féktelen francia háborús uszí
tás áldozatául esett, egy Villáin nevű nacionalista 
a hadüzenet napján agyonlőtte. Holttestét 1924. 
átvitték a Pantheonba. V. ö. Ch. Rappoport 
(1915, németül is); Pernerstorfer (1916); Beér 
(4. kiad. 1918). 

Jáva, sziget, németalföldi gyarmat, ter. (Hadu
rával együtt) 131,508 km3, (1920) 34.462,751 lak. 
Fővárosa Batavia kikötő, egyszersmind az egész 
Holland-Indonézia fővárosa. 

Jávor (Jalova), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jávor Pál, festő, megh. Budapesten 1923. 
Jávorfalu (Sejerea), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Javorina (Javorina), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jávorka Sándor, botanikus, 1919. a Magyar 

Nemzeti Múzeum osztályigazgatója lett. 1918-ban 
a Magyar Tud. Akadémia megbízásából Észak-
Albániát kutatta, mely útjának eredményei szak
lapokban és A Magyar Tud. Akadémia Balkán
kutatásának tudományos eredményei (3 köt., 
1926) címmel jelentek meg. Magyar Flóra (3 köt., 
Budapest 1926) című művét a Magyar Tud. Aka
démia a Marcibányi-mellékjutalommal tüntette 
ki. Ennek kivonata A magyar flóra kis hatá
rozója (Budapest 1926). Megkezdte a Kitaibel-
herbárium magyarázó katalógusának közlését 
{Annales, 1926). 

* Javornitzky Jenő, igazságügyminiszteri szám
vevőségi főtanácsos, szül. Kassán 1884 jún. 20. 
Iskoláit u. o. végezte, jogi szigorlatait Buda
pesten tette le. 1910-ben az új nyugdíj- és a csa
ládi pótléktörvényért folytatott küzdelemben 
tűnt fel. A világháborúból visszatérve, a mene
kültek ügyében, majd mint a Közszolgálati Alkal
mazottak Nemzeti Szövetségének (KANSZ) vezér
titkára végzett a közszolgálati alkalmazottak 
érdekében uagyobb tevékenységet. Vezető tagja 
több társadalmi egyesületnek. Nagyobb munkái: 
Díjnokok szolgálati szabályzata (1911); Utazási 
illetmények kézikönyve (1910 és 1918); A bírói 
letét szabályai (Országos Ügyvédi Szövetség ki
adása, 1913); Az igazságügyi sh. tisztviselők 
kézikönyve az ő közreműködésével készült. A 
közszolgálati alkalm ázottak jogvÍ8zonyait,anyagi 
és erkölcsi helyzetét, valamint a békeszerződés
sel kapcsolatos kérdéseket és egyéb társadalmi 
kérdéseket tárgyaló több cikke jelent meg a szak
lapokban és a napilapokban. 

Jávoros (Jugástreni), Szolnok-Doboka vm. 
Tr. R.) 

Jávorvölgy (Páltineasa), Szolnok-Doboka vm. 
{Tr. R.) 

*Jawlensky, Alexej, orosz festő, szül. a tveri 
kormányzóságban, 1864 márc. 13. A korai expresz-
szionizmus egyik főképviselője és a müncheni 
Neue Künstlervereinigung egyik alapítója volt. 

J a z z - b a n t l (ejtsd: dzsesz-bend), a modern tán
cokat (shimmy, blues) kísérő jellegzetes zenekar, 
mely összetételében az amerikai néger exotikus 
lene hangszíneit utánozza. A legtöbb J.-ben zon
gora, hegedű, banjo, saxofon, puzón (legtöbbször 

szordinóval) és ütőhangszerek szerepelnek, utób
biak elmés szerkezettel egy játszó számára össze
foglalva. 

Jeanne d'Arc, az orleansi szűz, 1920 május 
16. XV. Benedek pápa szentté avatta. Ünnepe 
május 30. 

Jebel (ejtsd: zsebei) = Széphely. 
Jecenye (Jasenie), Zólyom vármegyében. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Jedd (Jedul), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Jeder (Jeder), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Jedina-Palombini Lipót báró, osztrák-ma

gyar altengernagy, megh. Bécsben 1924 ápr. 16. 
Jedlicska Pál, egyházi író, prelátus-kanonok, 

megh. Esztergomban 1917 febr. 26. 
Jefferson City, Missouri ószakamerikai állam 

fővárosa, (1920) 14,419 lak. 
Jeífersonville, város Indiana északamerikai 

államban, (1920) 10,098 lak. 
Jegenye (Leghia), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Jegenyés (Topolovci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 

* Jegerlehner, Johannes, svájci német író, szül. 
Thnnban 1871 ápr. 9. Főképen ifjúsági műveket 
és mesekönyveket írt, de regényeket és elbeszé
léseket is. Főbb művei: Was die Sennen erzáklen 
(1907); Blümlisalp (1916). 

*Jeges Ernő, festő és grafikus, szül. 189S. Az 
Ernst-muzeumban 1923. rendezett kiállításán 
tűnt föl. Festményein kívül főképpen díszítő ter
vei ós könyvtáblái értékesek. 

•Jegyzők Országos Árvaház-Egyesülete. 1890. 
alapították a magyarországi jegyzők, élükön 
Doboss Gábor vági és Bitskey Gyula csömöri 
főjegyző. Első ügyvezetöigazgatója Klimes Antal 
volt, szervező munkája szerezte meg az alap szá
mára a Jegyzők házát Budapesten, a Józseí-
körúton. Gyűjtésekből, adományokból stb. befolyó 
jövedelméből 76 árvát ós 220 özvegyet segélye
zett 1925. Megalapította az egyesület kereske
delmi részvénytársaságát, amely irodai felszere
lési cikkekkel és nyomtatványokkal látja el a 
jegyzői irodákat. Egerben 1926. készült el a IOJ 
gyermek befogadására alkalmas jegyzői interná
tus a jegyzők adakozásából. 

Jehlicska Ferenc, egyházi író és volt ország
gyűlési képviselő, 1915. a budapesti egyetem hit
tudományi karán a keresztény erkölcstan nyil
vános rendkívüli tanára lett smaradt 1918nov.-ig, 
amikor egy cikkében a csehszlovák állam mellett 
szállt sikra s állásától megválva, Csehországba 
költözött. A cseh kormány 1919. a pozsonyi egye
tem kormánybiztosává nevezte ki, de 1921 
márc.-ban a külön szlovák-állam mellett izga
tott, amiért köröző-levelet adtak ki letartóztatá
sára. J. ekkor Lengyelországba menekült, azután 
pedig a szlovák autonómia propogálására Ame
rikába ment. Újabb munkája: Erkölcsi és tár
sadalmi jólét, társadalmi ethika (1916). 

Jejszk, kikötőváros Szovjet-Oroszországban, a 
Kaukázusban, (1920) 42,253 lak. 
•Jekabmeests (Jakóbstadt), város Lettország

ban a Duna mellett, Dünaburgtól ÉNy.-ra 80 
km.-re. 1915—1916-ban az oroszok ós németek 
közt hosszú harcok folytak a hídfő birtokáért. 
Riga bevétele után 1917 nov. 21. a németek el
foglalták. 
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Jekaterinburg, 1. Szverdlovszk (XX. k.). 
Jekaterinodar, 1. Krasznodar (XX. k.). 
Jekaterinoszlav, Ukrajna önálló tanácsköz

társaság egyik kormányzósága, ter. 76.912 km2, 
(1923) 3.437,000 lak. Fővárosa J., 169,000 lak. 

Jéke, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. egyes. 
vm., (1920) 536 lak. 

Jekel Péter, író, a Petőfi Társaság tagja, 1924. 
mint helyettes államtitkár nyugalomba vonult. 
N'émetre fordította Végvári első verskötetét (Zu 
Hilfe!). Magyar daloskönyv cím alatt Kern 
Auréllal együtt adott ki magyar népdalokat né
met, holland, angol, francia, olasz, svéd és finn 
nyelven, zongorakísérettel. 

Jekelf alva. (Jaki'ovce), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jékey Aladár, költő, megh.Kolozsvárott 1919 

okt.-beii. 
Jelec, város Szovjet-Oroszországban (1923) 

39.516 lakossal. 
*Jelenic (ejtsd: —ics) Julián, zágrábi egyetemi 

tanár. szül. 1877 aug. 29. Mint ferencrendi szer
zetes előbb Sarajevóban, aztán Budapesten ta
nult, ahol teológiai doktorátust tett és Szombat
helyen pappá szentelték. Előbb a sarajevói kat. 
teológiának volt tanára, 1919 óta a zágrábi egye
tem teológiai fakultásán r. tanár. Nagyarányú 
tudományos munkásságot fejt ki, főként mint a 
bosnyák ferencrendiek történetírója. 

Jeiizavetgrad, város Ukrajna önálló tanács
köztársaságban, (1920) 77,211 lak. 

Jelizavetpol, 1. Gandzsa (XX. k.). 
•Jellicoe (ejtsd: dzseiiikó), Jolin Rushivorth, vis-

count, angol tengernagy, szül. 1859 dec. 5.1872. 
lépett a tengerészet szolgálatába, ahol főként a 
tengeri tüzérség fejlesztésével foglalkozott. 1882. 
részt vett az eeyiptomi háborúban, 1898—1901. 
Kínában volt, 1901-03., majd 1904-07.azadmira-
litásnál szolgált, 1907. altengernagy lett. 1910— 
1911. az Atlanti-óceáni, 1911—12. a hazai flotta 
parancsnoka volt, 1912. az admiralitás második, 
1914. első lordjává nevezték ki. 1915-ben tenger
nagy lett, 1M16 máj. 81. ő vezényelte az angol 
flottát a skagerraki tengeri csatában. Néhány hó
nappal később mint első tengerészeti lord ismét 
az admiralitáshoz került. 1917-ben flottavezérkari 
főnökké, 1919. flottaadmirálissá lépett elő. A 
fegyverszünet megkötése után 50,000 font sterling 
nemzeti ajándékot kapott és Viscount J. of Scapa 
néven peer, 1920. pedig Űj-Zealand kormányzója 
lett. Műve: The grandlBeet (1919). 
•Jelölés (kandidálás), megállapítása azoknak a 

személyeknek, akik közül az arra hivatott ható
ság a kinevezést v. választást meg fogja ejteni. 
Az önkormányzati tisztviselők választását nálunk 
általában J. előzi meg; a J. ilyenkor abban áll, 
hogy az arra hivatott bizottság (az ú. n. jelölő-
választmány) a megfelelő képesítéssel rendelkező 
pályázók közül hármat megjelöl, akik közül az
után a képviselőtestület választ. J. van az egy
házi tisztségek adományozásánál, egyetemi tan
székek betöltésénél, bírói kinevezéseknél stb. 
Országgyűlési képviselőválasztásoknál bizonyos 
számú választónak van az a joga, hogy képviselő
jelöltet nevezhet meg; a választás a szabály
szerűen bejelentett képviselőjelöltek között folyik 
le. L. még Képviselőválasztás (XX. k.). 

Jelsava = Jolsva. 
Jelsöc (Jelsovce), Nógrád, vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jelzálogjog (1. X. köt.). Újabban az ingójel

zálogjog intézménye nagy mértékben elterjedt 
az európai jogokban. A hitel megerősítésének 
egyik eszközét látják benne. Jogosultsága nem
csak azokban az esetekben volna, amikor az ingó
dolog átadás útján való elzálogosítása célellenes 
vagy nem is igen lehetséges, hanem mindazokban 
az esetekben is, amikor a tulajdonosnak gazdasági 
érdeke fűződik ahhoz, hogy az ingó ne kerüljön 
ki birtokából. Minthogy az ingó jelzálog jog meg
alapítása nyilvános jegyzékbe, lajstromba való 
bevezetés útján történik, azt lajstromzálognak, 
jegyzékzálognak is nevezik. Természetesen az 
ingójelzálogjog sok tekintetben gyöngébb, mint 
az ingatlanra való J. A z ingó sokkal inkább van 
megsemmisülésnek, romlásnak stb. kitéve, az 
azonosság nehezebben állapitható meg, az adós 
tulajdonos könnyebben követhet el visszaélést, 
mint az ingatlannál. A törvényhozások ezért tar
tózkodók e téren. Jelenleg az ingójelzálog intéz
ményét a következő országok fogadták el: Angol-
ország (Bilis of Sale Acts 1878—1882), Belgium 
(1884 ápr. 15), Olaszország (1887 jan. 23), Francia
ország (1898 júl. 18, 1906 ápr. 30,1909 márc. 17), 
Svájc (Zgb. 805. §, 1911 ápr. 25,-i rendelet), 
Románia (1892 máj. 29—jún. 10), Hollandia, Dá
nia, Spanyolország, Oroszország, Portugália, 
Monaco (1907 jún. 23), Svédország (1924 jún. 20), 
végül Németország (1926 júl. 9). Nálunk Magyar
országon is foglalkoznak az intézmény meghono
sításával és Pesthy Pál igazságügyminiszter 
1927. benyújtott egy érre vonatkozó törvényjavas
latot. Az ingójelzálog külön neme a hajójelzálog, 
amelyre vonatkozólag szintén kidolgozott tör
vényjavaslat van az országgyűlés előtt. 

Jemappes, város Belgiumban, (1920) 14,165 lak. 
Jenien (Yemen), arab imámság Arábia DNy.-i 

részén,191,100km3,kb. 1 millió lak. 1918-ig török 
uralom alatt állt, azóta angol befolyás alá került. 

Jemeppe-sur-Meuse, város Belffiumban, (1920) 
12,159 lak. 
*Jemnitz Sándor, zeneszerző, szül. Budapesten 

1890 aug. 9. Előbb Koesslernél, majd Regeméi 
tanult. Művei: dalok, zongoradarabok, két szo
náta hegedűre és zongorára, gprdonkaszonáta. 

Jemtíand (Jamtland) v. Óstersund. svéd ke
rület (Ián), 51,556 km2, (1920) 131,985 lak. 

Jena, város Türingiában, (1926) 52,649 lak. 
Jendrássik, 1. Ernő, orvostanár, megh. Buda

pesten, 1921 dee. 21. 1918-ban a Magyar Tud. 
Akadémia r. tagjának választotta. 

2. J. Jenő, festő, megh. Kökényesden 1919 
dec. 25. 

Jéne (Jena), Gömör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jenisszejszk, 1. kormányzóság Szovjet-Orosz

országban, (1923) 1.211,730 lak. — 2. J, a kor
mányzóság székhelye, (1923) 13,749 lak. 

Jenke (Jenkovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
* Jenks (ejtsd: dzsenksz), Edward, angol jogtudós, 

szül. Claphamben 1861 febr. 20. Előbb ügyvéd, 
majd oxfordi tanár lett. Fontosabb munkái: The 
doctrine of consideration in english law (1893); 
History of the Australasian Colonies (1896); 
Outline of English local government (1907): Law 
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and politics in the middle ages (1897); Shorthis-
tory of politics (1902); Edward I. (1902); Parlia-
mentary England (1903); Digest of English civil 
law (4 köt., 1905—1910); Husband and wife in 
law (1909). 

Jenő, kisk. Fejér vm., (1920) 968 lak. 
Jenő főherceg (1. X. köt.), a világháborúban 

1914 dec. 23. Potiorek visszahívása után átvette 
a Szerbia ellen működő osztrák-magyar hadsereg 
főparancsnokságát. Olaszország beavatkozása 
után 1915 máj. 26. az Olaszország ellen küzdő 
hadsereg főparancsnoka lett, azután vezérezredes. 
1918 tavaszán a főparancsnokságtól visszalépett. 
Az összeomlás után Svájcba költözött. 

Jenőialva, Baranya vm. íTr. SzHSz.) 
Jentsch, Kari, német publicista, inegh. Ziegen-

halsban (Szilézia) 1917 júl. 28. 
Jérce (Jersnic), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 

* Jeremiás," Alfréd, német prot. orientalista, 
szül. Markersdorfban 1864 febr. 21. Szuperinten
dens és Elő-Ázsia történetének tanára a lipcsei 
egyetemen. Főbb művei: Das alté Testament 
im Liiehte des altén Orients (1904); Handbuch der 
altorientalischen Altertumskunde (1913); Allge-
meine Eeligionsgeschichte (1918). 

*Jerez-Chontales, departamento Nicaragua 
középamerikai köztársaságban, ter. 14,220 km2, 
(1920) 77,641 lak. Fővárosa S. Sebastian de 
Acoyapa. 

Jerez de la Frontéra, város Cadiz spanyol 
provinciában, (1920) 67,076 lak. 

*Jeritza, Maria, operaénekesnő, szül. Brünn-
ben 1888. Előbb szülővárosában volt kardalosnő, 
azután rövid ideig Olmützben működött, majd 
1911. operettszinésznő lett Münchenben. 1912-ben 
a bécsi udvari opera szerződtette mint első drámai 
szopránt. 1921-ben tagja lett a new yorki Metro
politan Opera-Housenak. Több izben vendégsze
repelt Budapesten. Leghíresebb szerepei a Lohen-
grinben, Toscában, Salomóban, Tannháuserben. 

Jernye (Jarovnice), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Jerome, Jerome Klapka, angol író, müveinek 
újabb magyar fordításai: Egy naplopó tűnődése 
(ford. Karinthy Frigyes ős Emma, 1920); Útra 
készen (1920); Tommy és társai (ford. Fülöp 
Zsigmond, 1921); Három ember egy csónakban 
(ford. Zágoni Zoltán, 1921); Minden út a Kálvá
riára vezet (ford. Bartos Zoltán, 1925). 

*Jerschke Oskar, német író, szül. Láhnben 
(Szilézia) 1861 júl. 17. Strassburgban, majd Ber
linben lett ügyvéd. írt költeményeket: Deutsche 
Weisen (1884); drámákat: Traumulus (Arno 
Hoizzal, 1904); Büxl (u. a. 1911); Mein deutsches 
Vaterland (1913). 

Jersey City, város New Jersey északamerikai 
Államban, (1922) 305,911 lak. 

Jerusalem, Wilhelm, osztrák filozófus, a bécsi 
egyetem tanára, megh. Bécsben 1923 júl. 16. 
Magyarul megjelent müve: Bevezetés a filozó
fiába (ford. Schöpflin Aladár, 1916). 

Jeruzsálem, most az önálló Palesztina állam 
fővárosa, (1919) 80,000 lak. A világháborúban 1917 
dec. 8. angolok szállták meg. Az angol védnökség 
alatt álló új Palesztina áliam megalakulása után, 
főképen a zsidók bevándorlása által, élénkebb 

fejlődésnek indult, 1925. felállították a héber 
nyelvű egyetemet a Scopus hegyen. 

*Jesd (Yesd), kereskedő-város Perzsiának Irak 
Adzsmi tartományában, 45,000 lak. 

*Jesensk£, Jankó, tót író, szül. Jaszenón (Tren-
csén vm.) 1874. Romantikus versei nésry kötetben 
jelentek meg 1905., 1919., 1922. és 1923. Elbeszé
léseit 1913. és három kötetnyi prózai munkáját 
1921. adta ki. 

Jesi, város Olaszországban, Ancona tartomány
ban, (1921) 25,949 lak. 

*Jessen, Péter, német iparművészeti író, szül. 
Altonábau 1858 júl. 11. A berlini iparművészeti 
múzeum könyvtárának igazgatója. Művei: Das 
Ornament des Rokokó und seine Vorstufen (1894); 
Der Ornamentstich (1920); Japán, Korea, China 
(1921). 

*Jessner, Leopold, német színházigazgató, szül. 
Königsbergben 1878 márc. 3. 1905 —15. a kó-
nigsbergi új színház vezetője volt, 1919. a berlini 
állami Schauspielhaus intendánsa lett. 

* Jessopp (ejtsd: dzsesz—), Augustus, angol archeo
lógus, szül. Cheslmtben 1823 dec. 20., megh. 
Scarringban 1914 febr. 12. Több egyetemen volt 
tanár. Müvei: History of the diocese of Norwieh 
(1879); The coming of the Mars (1885); The 
autobiography of Roger North (1887); Trials of 
a eountry parson (1890). 

*Jesszenin, A- Szergej, orosz költő, szül. Kon-
sztantinovóban (ma Jesszenino), a rjázáni kor
mányzóságban 1895., megh. Leningrádban (Szent 
Pótervár) 1925 dec. 28. Koljevo követője. A nép
költészet stílusában s formáiban irt költeményei 
valóságos remekek. A forradalom megrontotta s 
ezért ma művei tele vannak trágárságokkal. Igen 
sok verskötete jelent meg. Ismertebbek: A szivár
vány (1916); Golubenj (1918); Falusi időtöltés 
(1919); Átváltozás(1919); A gyermek Jézus (191S); 
A huligán gyónása (1921); Szovjet-Oroszország 
(1925) stb. A Pugacsov c. imazsiniszta drámájá
nak nem volt sikere. A forradalom utáni korszak 
legkiválóbb költője volt. 

Jesszintuki, város Szovjet-Oroszország ázsiai 
részében, (1920) 19,963 lak. 

Jesszo, 1. Hokaido. (XX. k.) 
Jeszenő (Jasenov (Jzhorodzky), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Jeszenőc (Jasenovce), Zemplén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Jeszenőremete (Vysné Remety), Ung vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Jeszensz's.y-család(kisjeszeni)báróiésneme$i 

ágban virágzó család, melynek őse Temérdek And
rás, ki 1251. a turócmegyei Jeszen község hatá
rában kapott donációt kárpótlásul a tatárjáráskor 
elpusztult, valószinülegBorsodban fekvő birtokai
ért. A nagy jeszeniJ.-dal nem rokon. Nevezetesebb 
tagjai a családnak: 

1. J. Sándor, államtitkár, belső titkos tanácsos, 
megh. Budapesten 1917 márc. 10. Működéséhez 
fűződik a hajdudorogi magyar gör. kat. püspökség 
felállítása. 

*2. J. Sándor, ifj., az előbbinek fia, művészeti 
író, szül. Budapesten 1886 aug. 25. Államtudo
mányi doktorátusa után rövid ideig Turóc vm. 
tiszteletbeli szolgabírája volt. 1910-ben a vallás-
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és közoktatásügyi minisztériumba lépett, ahol 
osztálytanácsos lett. A felsőoktatási ügyekkel 
foglalkozott s az új egyetemek felállításánál 
8 a menekült egyetemek elhelyezésénél Tóth 
Lajos államtitkár munkatársa volt. 1916-ban 
Pékár Mihállyal egy ideális egyetem tervezetét 
készítette el, amely nyomtatásban is megjelent. 
Foglalkozott szépirodalommal és műkritikával. 
A Magyar Állam, majd a Magyar Nemzet művészi 
rovatának vezetője s a Zeneküzlöny muukatársa 
volt. A Szinyei-Merse Társaság főtitkára. 

Jeszenye (Jasenové), Trencsén vmegye (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Jeszte (Jestíce), Göniör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Jevons (ejtsd: dzsivnsz), Frank Byron, angol 

filológus és vallástörténész, szül. 1858 szept. 9. 
A durhami egyetem tanára. Számos kiváló 
munkája közül fontosabbak: The development of 
the athenian democracy; History of greek lite-
rature (1889); Prehistorie antiquities of the aryan 
peoples (1890); Manuál of greek antiquities(1895); 
Introduction to the history of greek religkm 
il896); Evolution (1900); Religion in evolution 
(1906); Study of comparative religion (1908); 
Idea of God in early religions (1910). 
*Jéz, Teodor Tornász, lengyel író, családi nevén 

Zygmunt Mükowski, szül. 1824, megh. 1915. 
Kiévi egyetemi hallgató volt, de tanulmányait 
odahagyva, Bem tábornokkal Magyarországra 
jött és résztvett a szabadságharcban. A lengyel 
történeti és irányregény egyik legkiválóbb műve
lője volt. Legjobb munkái: Szandor Kowacz (1861) ; 
Krwawe dzieje (Véres történetek, 1862); Üskoki 
(Szökevények, 1869); Slowiansky Hercog (A szláv 
herceg, 1876); Koleje zycia (Az élet útjai, 1879); 
Ci i tamci (Ezek és amazok. A magyar szabad
ságharcból); IzPoliakov (Az oroszbarát lengyelek, 
1897). Körülbelül hat kötetnyi emlékirata maradt 
nátra, amelyekben sok értékes és új adat van 
Kossuthról és a magyar emigrációról. 
*Jezsuita-rend (Jézus Társasága, Societas 

Jesu, S, J., 1. X. köt.: Jezsuiták). A J. római 
generálisa, P. Wernz 1915. megh. s utóda P. Le-
dochovszky Vladimír lett, aki a világháború alatt 
ideiglenesen Svájcba helyezte székhelyét. 1920. 
a J. 30 provinciát számlált, amelyek közül újak: 
Argentína, Chile, Lengyelország, Horvátország 
és León. 1920-ban a J. tagjainak száma az egész 
világon 17,245 volt. 1921-ben a tagszám, 17,540, 
32 tartományban és 6 asszisztenciában. Újabban 
a J. tagjait Guatemalából és Mexikóból (1926) 
utasították ki. A J.-nek a bíbornoki kollégiumban 
1926. két képviselője volt. Magyarországon 1912. 
Pécsett kaptak rendházat a Pius-internátussal 
kapcsolatban; a legújabban Szegeden (az elsza
kított nagyszombati helyett), továbbá Érden és 
Mezőkövesden alakultak rendházak. A magyar 
tartomány főnöke (1927) Gsávossy Elemér. V. ö. 
Li'pperí.ZurPsychologied. JesuiteHordens(1912); 
Boehmer, Die Jesuiten (3. kiad. 1913); u. a., 
Studienz. Gesch. d. Gesellsch. Jesu(1914); Hoens-
broech gróf, Der Jesuiteuorden (2 köt. 1926). 

Jhansie, város Brit-Előindia Egyesült-tarto
mányában, (i92i) 06,432 lak. 
' Jibou = Zsibó. 

Jicin (Gitschin), város Csehországban, (1920) 
10,479 lak. 
* Jinótega, departamento Nicaragua középame

rikai köztársaságban, ter. 1445 km3, (1920) 27,205 
lak. Fővárosa J., (1920) 16,996 lak. 

Jirecek, Josef Konstantin, szláv történetíró, 
a Magyar Tud. Akadémia külső tagja, megh. 
Bécsben 1918 jan. 10. 

*Joachim Ferencné, festő, 1. Sebők Margit-
(XX. k.) 

*Joachim Ernő, Anhalt hercege, szül. Dessau-
ban 1901 jan. 11.; 1918 szept. 13. követte atyját 
a trónon, de a forradalom következtében 1918 
nov. 12. lemondott. 

Joacbimsthal, Georg, német orvostanár, megh. 
Berlinben 1914. márc. 

*Joanovich Sándor (szentandrási), közigaz
gatási tisztviselő, szül. Temesvárott 1861 júl. 18., 
megh. 1918 márc. 13. 1883-ban a visszatelepített 
csángók helyhatósági biztosa, 1898. Temes vm. 
központi járásának íőszolgabirája, 1905. alispán, 
1910. a megye és Temesvár város főispánja lett. 
1914-ben a délvidék polgári, 1917. Magyarország 
szab. kir. városainak és aRuténíöldnekéleimezés-
ügyi kormánybiztosává nevezték ki. Számos köz
gazdasági és közigazgatási cikket írt különböző 
lapokba, önállóan megjelent művei: S maayar dal 
(ly0ö);Von der Heide (1910); Gedichte und Ü berset-
zungen (1912); Költemények és fordítások (1914). 

Jób Dániel írót 1921. Blumenthal a Vígszínház 
művészeti igazgatásával bízta, meg, 1926. a Víg
színház társigazgatója lett. Őszi vihar e. drámá
ját 1918. mutatta be a Vígszínház. 

Jobaháza, kisk. Sopron vm., (192a) 796 lak. 
Jobbágyfalva (Jobaqeni), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Jobbágyi, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1729 lak. 
Jobbágytelke (Simbriasi), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Jobbágyújíalu (Bohrbach cm der Teich), Vas 

vm. (Tr. A.) 
Jód (leud), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Jodhpur, város Brit-Előindia Radzsputana tar

tományában, (1921) 43,480 lak. 
*Joel, Kari, német filozófus, szül. Hirschberg-

ben (Szilézia) 1864 márc. 27. Baselban 1897. 
egyetemi tanár lett. Főbb művei: Der echte und 
der Xenophontische Sokrates (1893,1901, 2 köt.); 
Philosophenwege (1901); Nietzsche und die Ro
mantik (1905); Ursprung d. Naturpbilosophie aus 
d. Geiste d. Mystik (1906); Der freie VVille (1908); 
•G. Burckliardt als Naturphilosoph (1910); Burck-
hardt als Geschichtsphilosoph (1918); Wandlun-
gend. Weltausschauungen(1913); Seele und Welt 
(1912) ;Geschichte der antiken Philosophio (1921). 

*Joffe, Adolf, orosz diplomata, szül. Kiovben, 
gazdag családból. Münchenben és Parisban tanult 
s mérnöki oklevelet szerzett. Mint a bolsevik 
kormány képviselője, résztvett a breszt-litovszki 
tárgyalásokon, a békekötés után 1918—1919-ig 
Berlinben volt a szovjet-kormány meghatalma
zottja, de a diplomáciai viszony megszakítása 
után visszatért Oroszországba. 1920-ban az Orosz
ország és Lengyelország közti béke tárgyalást ve
zette Rigában, majd tokiói nagykövet lett. 
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•Joffre (ejtsd: zsoffr), JosepliJacques Césare, fran
cia marsall, szül. Rivesaltesban 1852 jan. 12. Az 
1870—71-iki német-francia háborúban résztvett 
Paris védelmében, a békekötés után elvégezte a 
műegyetemet és mint hadnagy a műszaki csapa
tokhoz került. Mint kapitány három évig dolgo
zott Paris megerősítési munkálatain, majd 1879. 
újra visszatért a katonai szolgálatba. 1885-ben 
rósztvett a formosai expedícióban, majd Hanoiba 
vezényelték, ahonnan 1888. tért haza. 1892-ben 
Szudánba küldték, ahol 1896-ig működött. 1897— 
1901-ig mint ezredes szolgált Madagaszkárban 
Galliéni alatt, 1901. hadtest-, 1905. hadosztály
parancsnok lett és a Conseil supérieur de la guerre 
tagja. A világháború kitörésekor a hadsereg ve
zérkari főnöke volt, majd a francia sereg fő
parancsnoka. Az első marnei győzelem az ö nevé
hez fűződik. A későbbi eredménytelenség azonban 
népszerűtlenné tette és 1916. át kellettadniahelyét 
Nivellenek. Ugyanez év dee. 16. Franciaország 
marsallja lett, 1870 óta az első. Ettől az időtől 
kezdve csak szemlélője volt az eseményeknek, ki
véve 1917-es amerikai misszióját, amikor az Egye
sült-Államok seregének felállításában működött 
közre. 1918-ban az Académie Prancaise tagja lett. 

Johannesburg, város Transvaalban, (1921) 
282,971 lak. 

*Johannet (ejtsd: zsoanné), Méné, francia író és 
esztétikus, szül. 1881. Le principe des nationalités 
e. müvét az Akadémia jutalomban részesítette. 
Éles dialektikával megírt vitázó tanulmányai 
közül legjelentősebbek: Éloge du bourgeois fran-
cais (George Sorel ellen); Anatole Francé est il 
un grand écrivain ? Irodalomtörténeti művei kö
zül legértékesebb : L'évolution du román sooial. 

Johannisthal, 1. Berlin-Johannisthál (XX. 
kötet). 

Jóháza (Prislop), Szatmár vm. (Tr. R.) 
*John (ejtsd: dzsón), Augustus Edwyn, angol 

festő, szül. Teubyben 1879 jan. 4. Parisban, a 
Provenceban, majd Londonban élt. Különösen arc
képei jelentősek: Feiszal emir, Lloyd George, Ber-
nard Shaw, Lord Fisher stb. Egyéb főművei: A 
mosolygó asszony; Nehéz ipar; Robin; Rachel. 

* Johnson (ejtsd: izsóas7sa),BHramWarren, ameri
kai politikus, szül. Sacramentóban (Kalifornia) 
18fi6 szept. 2. Újságíró volt és jogot tanult. 1902. 
mint ügyvéd San Franciscóbaköltözött, ahol nagy 
politikai szerephez jutott. 1911—15-ig Kalifornia 
kormányzója volt, az 1915—19-iki időközre szin
tén megválasztották, de 1917. lemondott, mert 
szenátor lett. 

* Johnson City, város Tennessee északamerikai 
államban, (1920) 12,442 lak. 

Johnston (ejtsd: dzsónsztn), Harry Hamilton,sir, 
angol afrikautazó és író újabb művei: A history of 
British Empire in Africa (1910); The negro in the 
NewWorld(1910); The opening-upof Africa(1911); 
Pioneers in West Afrika (1911—1913); Compara-
tive study of the bantu and semi-bantu lan-
guages (1919). Szépirodalmi munkái: The Gay-
Dombeys (regény, Dickens regényének folytatása, 
1919); Mrs. Warren's daughter (Shaw drámájá
nak folytatása, 1920). 

Johnstone, város Skótországban, (1921) 12,474 
lakossal. 

Jókat 

Johnstown, város Pennsylvania északamerikai 
államban, (1922) 69,212 lak. 

Johor, angol fennhatóság alatt álló maláji 
állam, ter. 19,885 km2, (192D 282,234 lak. 

*Johst, Hanns, német költő, szül. Seerhausen-
ben 1890 júl. 7. Uralkodó formája a dráma: Der 
junge Menseh (1916); Der Einsame (1917); Der 
König (1920); Propheten (1922); Die fröhliche 
Stadt (1925), technikailag, problémáiban itt mutat 
legtöbb rokon vonást az expresszionizmnssal, 
melytől egyébként forradalomellenes nemzeti 
álláspontjánál fogva ma már meglehetősen távol 
áll. Egyéb müvei: Der Anfang (reg., 1917); Der 
Kreuzweg (reg., 1921): Wegwárts (vers, 1916); 
Rolandruf (vers, 1918); Mutter (vers, 1921); 
Lieder der Sehnsucht (vers, 1924); Wissen und 
Gewissen (essayk, 1924); Consuela (elb., 1924). 

Jóka (Jóka), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jókai Mór (1. XI. köt.). Budapest székesfőváros 

1921 máj. 21. országos ünnepség keretében lep
lezte le aróla elnevezett téren emlékszobrát (Stróbl 
Alajos müve). Születésének százéves fordulóját az 
egész ország nagy fénnyel ünnepelte meg. A fő
városban Országos J. Centenáriumi Emlékbizott
ság alakult, amely irányította és szervezte a fő
városi és vidéki ünnepélyeket. A fővárosi ünne
pélyek sorából az irodalmi társaságok emlék
ünnepei válnak ki. A Magyar Tud. Akadémia 
1925-iki nagygyűlését szentelte J. emlékezetének, 
a Kisfaludy-Társaság 1925 febr.-ban, a Petőfi-
Társaság pedig u. e. óv márciusában tartott köz
gyűlésén áldozott emlékének. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter rendeletére az ország min
den egyes iskolája rendezett J.-emlékünnepélyt. 
De kivette részét az ünneplésből J. elszakított 
szülővárosa (Komárom), a felvidéki magyarság 
és a külföld is. Komáromban a felvidéki magyar
ság rendezett 1925 febr.-ban impozáns emlék
ünnepet. A nagyobb külföldi városokban vagy 
magyar tudósok, vagy külföldi írók, tudósok 
méltatták J.munkásságát. Az Országos J.-Emlék
bizottság gyűjtést indított a sírján emelendő 
emlékmű költségeire, a magyar kir. posta pedig 
emlékbétyegeket adott ki a centenáriumra. J. 
regényeinek 50 kötetes centenáriumi kiadása 
1925. indult meg a Franklin Társulat és a Révai 
Testvérek kiadásában. (Egyes müvei ismételten 
megjelennek újabb kiadásokban.) A J.-irodalom 
is gazdagodott értékes összefoglaló és részlet
tanulmányokkal. Az előbbiek sorából Zsigmond 
Ferenc nagy J.-monograflája emelkedik ki (Ma
gyar Tud. Akadémia, Budapest 1924), amely
ben évtizedes speciális kutatásainak eredményeit 
foglalta össze. Ismerteti röviden J. életét, azután 
részletesen öt korszakra osztva írói pályáját, majd 
világnézetét, regényhőseit, humorát és előadó
művészetét veszi beható vizsgálat alá. "Van Zsig
mond Ferencnek egy kisebb könyve is, melyben 
J. életrajzi adatait foglalja össze tömören (J. 
élete és müvei, Budapest 1924). 

Iroőtdom. 1. Életrajzok: Zsigmond Ferenc két könyvén 
kívül Gál János, J. élete és írói Jelleme, Berlin 1925 
Voggenreiter; Kristóf György, J. élete, és müvei, Kolozs
vár 1925, Minerva, megjelent .Bitay Árpád fordításánan 
román nyelven is u. o. 1925. — Életrajzi adatok: Révai Mór 
János, Írók, könyvek, kiadók. Bndapest 1924; Kristóf 
György, J. Sápjai Erdélyben, Kolozsvár 1925, Minerva; 
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Zsigmond Ferenc, J. és Debrecen, Debrecen 1925 ; Feszty 
Arpádné, A tegnap, Budapest 1924; n. a., Akik elmentek, 
a. o. 1923. — n. Tanulmányok: Garzó Béla, J. regény
tárgyai, Kecskeméti fögimn. Értesítője, 1905; Herczeg 
Ferenc, J. Mór emléke, Budapesti Szemle, 1914; Zsigmond 
Ferenc tanulmányai az Irodalomtörténet és az Irodalom
történeti Közlemények 1914—1921-iki évfolyamaiban ; 
Bzendrey Zsigmond, Népbabonák J. műveiben, Ethno-
graphia, 1919-ikl évíolyam; Tolnai Vilmos, J. forrásaihoz, 
Bgy. Phil. Közi. 1919. évf.; Papp Ferenc, Gyulai Pál és 
J. Mór, Budapesti Szemle 1921. évf.; Császár Elemér, 
A magyar regéay története, Budapest 1922; u. a., J-, Mi
nerva, 1925. évf.; Rédey Tivadar, J. és a történelem, 
Századok, 1925; Baros Gyula, J. a szépirodalomban, Ma
gyar Könyvszemle, 1925 ; Ferenczi Zoltán, J., Klebelsberg-
Emlékkönyv, Budapest 1925 ; Berzeviczy Albert, } . , Aka
démiai Értesítő, 1925 ; Négyesy László, J. költői és nemzeti 
értéke, Akadémiai Értesítő, 1925 ; Voinovich Géza, J., Bu
dapesti Szemle, 1925; Ravasz László, Százados énekek, 
J. lelke c. tanulmánya, Budapest 1925. — m. Müvei idegen 
nyelven, összeállításuk: Gulyás Pál, Magyar szépirodalom 
idegen nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában, 
Hagyar Könyvszemle, 1914. évf. Ennél teljesebb gyűjte
ményt ad Gál János, J. élete és írói jelleme, Berlin 1925. 
Voggenreíter. 

Jokkaichi, kikötőváros Japánban, (1920) 35,169 
lakossal. 

Jokoháma ( Yokohama), város Japánban, (1920) 
422,942 lak. 1923szept. 1. a földrengés nagyrészt 
rombadöntötte. 

Jokoszuka (Yokosuka), város és hadikikötő 
Japánban, (1920) 89,579 lak. 

Jókö (Dobra Voda), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jókút (Kúty), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jólak (Dobra), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jólész (Jólés), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Joliét, város Illinois északamerikai államban, 

(1920) 38,372 lak. 
Jolsva (Jelsava), r. t. város Gömör és Kis

hont vm., (1919) 2514 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jolsvatapolca (Jélsavská Teplica), Gömör és 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jones (ejtsd: dzsónsz), 1. Henry Arthur, angol 

drámaíró, újabb müvei: The ogre (1911); The di-
vine gift(1913); Mary goes flrst (1913); The iie 
(1914); Cock o'the walk (1915); The paciflsts (1917). 
1920—21-ben élénk hírlapi vrtát folytatott a bol
sevizmus és H. G. "Wells és Bemard Shaw néze
tei ellen. A Magyar Tud. Akadémia külső tag
jává, a Kisfaludy Társaság levelező tagjának vá
lasztotta. 

2. J., Sidney, angol zeneszerző, megh. London
ban 1914. 

Jonescu (Ionescu), 1. laké, román államférfiú, 
megh. Rómában 1922 jún. 21. Romániának a há
borúba való beavatkozása mellett dolgozott. 1917 
aug.-tól 1918 febr.-ig és 1920 márc.-tól 1922 
jan.-ig miniszterelnök ós külügyminiszter volt. 
*2. J., Torna, sebész, szül. Ploiesti városban 

1860 szept. 13., megh. Bukarestben 1926 márc. 
28. Tanulmányait a párisi egyetemen végezte, 
hazatérve, a bukaresti egyetem bonctan-tanára s 
a Coltea-kórház sebészeti klinikájának igazgatója 
lett. Nagy irodalmi működése a Basedow-beteg-
ség gyógyítását is elősegítette s amellett egy új 
altatási módszer alkalmazásával tűnt ki. 

Jonezava, város Japánban, (1920) 43,007 lak. 
*Jongkind, Johann Barlhold, németalföldi j 

estö, szül. Latropban 1822., megh. 1921. Hága- j 
ban, majd Parisban Isabeynál tanult. Tenger- és 
tájképei nagy hatással voltak a francia impresz-1 

szionistákra. Legismertebb müvei: A harfleuri 
kikötő (1850); Havrei emlék (1853); Tréport 
(1855); párisi és hollandi látképek, karcok. Leg
értékesebb képei a Louvreban, Amsterdamban és 
Rotterdamban vannak. 

Jonnart (ejtsd: zsonnár), Charles, francia diplo
mata, a háború alatt blokád-miniszter volt, 1917., 
mint a szövetséges hatalmak főmegbízottja 
Athénbe ment és Konstantin királyt lemondásra 
kényszeritette. 1918—1919-ig Algéria főkor-
mányzója volt. 1920-ban a jóvátételi bizottság 
elnöke, 1921. vatikáni nagykövet lett. 

Joplin, város Missouri északamerikai állam
ban, (1920) 29,902 lak. 

Jordán Ferenc, orvos, megh. Budapesten 1918 
jan. 10. 

Jorga Miklós, román történetíró és politikus, 
a román nemzeti párt vezére. Újabb munkái: 
The byzantine empire (1907); Histoire des états 
balcanigues jusqu'á 1924 (1925). Francia, olasz 
és svéd nyelven is írt több munkát. Rendkívüli 
nyelvtudása (tud magyarul, törökül és az összes 
szláv nyelveken) lehetővé tette, hogy több mint 
húszezer okiratot adjon ki. 

Joseffy, Rafael, zongoraművész, megh. New 
Yorkban 1915 jún. 25. 

Joseni = Gyergyóalfalu. 
Joshihito, japáni császár, megh. Tokióban 

1926 dec. 17. 
Jósika, 1. Miklós báró, regényíró, újabb biblio

gráfiája : Szinnyei Ferenc, J. humoros életképei 
(1913); Vértessy Jenő, A magyar romantikus 
dráma (Budapest 1913); Weber Artúr, B. J. 
(Budapesti Szemle, 1914); Szinnyei Ferenc, J. 
(Budapest 1915); Dézsi Lajos, B. J. (u. o. 1916); 
u. a., Adalékok J. életrajzához (írod. Közi., 1918); 
u. a., Podmaniezkv Júlia levelei J.-hoz (u. o., 
1919). 

2. J. Samu báró, politikus, megh. 1923 jún. 4. 
Jósikafalva (Belis), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Jostoff, bolgár tábornok, 1. Zsosztov (XIX. köt.). 
Jósvaíő, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 656 lak. 
Jósza (Joosa), üng vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Jószás (Josa§), Arad vm. (Tr. R.) 
Jószáshely (Josafél), Arad vm. (Tr. R.) 

*Joubin (ejtsd: zsubeS), Louis, francia oceáno-
gráfus, szül. Epiualban 1861 febr. 27. A Musóum 
d'histoire naturelle és az Institut océanographique 
tanára. 1921-ben az Académie des seiences tagja 
lett. Számos tudományos expedíciót vezetett. 

*Jourgi Sár, oázis, Szinkiang kínai mellék-
államban, (1923) 200,000 lak. 

*Jouve (ejtsd: zsúv), Pierre Jean, francia író ós 
kritikus, szül. 1887. Az általános testvériség és 
szeretet türelmetlen harcosa. Legjelesebb vers
kötetei : Poémes contre le grand crime; Danse 
des morts; Livre de la nuit; Livró de la gráee. 
Nagy sikert aratott Paulina c. regénye és Romáin 
Rolland vivant c. nagy kritikai munkája. Les 
deux forces c. drámát írt. 

* Jouvenel (ejtsd: zsuvenei), Róbert de, francia 
politikus, szül. Parisban 1876 ápr. 2. 1924-ben 
közoktatásügyi miniszter volt, majd a Népszö
vetségnél képviselte Franciaországot. 1925-ben 
angorai követ, 1926. Szíria főbiztosa volt s ő kö
tötte meg Törökországgal a szerződést. A Matin 

Révai Nagy f^xíkona XX. leöl. 28 
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főszerkesztője, 1924 óta szenátor. Munkái: La ré-
public des camarades; Le journalisme en vingt 
lecons. 

Jóvalcsel (Valcele bűne), Hunyad vm. (Tr. R.) 
•Jovánovics, Szlobodán, szerb politikai és jog

történeti író, szül. Újvidéken 1869., ahol családja 
Szerbiából számüzötten élt. Az egyetemet Genf
ben végezte. Előbb a szerb külügyminisztérium 
szolgálatában állt, 1905. egyetemi tanár lett 
Belgrádban. Van számos irodalomtörténeti ta
nulmánya és kritikája, amelyek alaposságukkal 
és formai gondosságukkal tűnnek ki ; műkö
dése mégis főleg a jogi irodalom terére esik. Ne
vezetesebb munkái: Velika nar. skupstina (Nagy 
nemzeti skupstina, 1900); Srbsko-bulgarski rat 
(Szerb-bolgár háború, 1901); Machiavelli (1904); 
Politiéke i pravne rasprave (Politikai és jogi ér
tekezések, 1908—1910); Osmovi pravne teorije 
(Jogi elmélet alapja, 1922, 3 kiadást ért). 

•Jóvátétel. Wilson az amerikai Egyesült-Álla
mok volt elnöke a háború folyamán azt az elvet 
hangoztatta, hogy a legyőzött államoknak hadi
kárpótlást — szakítva az eddigi szokásokkal — 
nem kell majd flzetniök. A szövetséges és társult 
hatalmak Wilsonnak ezt az elvét legalább látszó
lag fenn akarták tartani, emellett azonban a hadi
kárpótlásról sem akartak lemondani. Ennek 
folytán a kérdést akként oldották meg a béke
szerződésekben, hogy a hadikárpótlás alól elvileg 
mentesítették a legyőzött hatalmakat, ezzel szem
ben azonban kimondották, hogy valamennyi le
győzött állam egyetemlegesen felelős a szövet
séges és társult hatalmak, valamint polgáraik 
által szenvedett háborús károkért és azokat erő
forrásaikhoz képest megtéríteni tartozik. Ennek 
a megtérítési kötelezettségnek adták a J. (ró-
parations) nevet. Valamennyi legyőzött állam 
fizet ilyen J.-t, kivéve Törökországot, amely a 
lausannei békeszerződésben mentesült a fizetés 
alól. Magyarország a J.-t részben természetbeni 
szolgáltatásokkal, részben készpénzben köteles 
teljesíteni. A természetbeni szolgáltatások leg
jelentékenyebb tételei: az elszakított területen 
levő magyar államvagyon, amely átment ugyan 
az utódállamok tulajdonába, azonban értéke J.-i 
kötelezettségeink törlesztésére szolgál, a béke
szerződés értelmében kiszolgáltatandó hajók és 
vasúti anyag, továbbá különböző szükségleti 
cikkek (élőállatok, szén stb.). A készpénzben fize
tendő szolgáltatások mórvét a J.-i bizottság 20 
évre évente fizetendő 10 millió aranykoronában 
állapította meg egyelőre. A 20 év letelte után a 
bizottság újból meg fogja vizsgálni Magyarország 
J.-i kérdését. 

•Jóvátételi Bizottság. A békeszerződések lé
tesítették. Az amerikai Egyesült-Államok, Nagy
britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, 
Belgium egy-egy képviselőjéből, továbbá Görög
ország, Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-
Szlovén állam ós Cseh-Szlovákország által együt
tesen választott egy-egy tagból alakult. Eredetileg 
tehát 7 tagból állott, utóbb azonban az Egyesült-
Államek visszavonták képviselőjüket, úgy hogy 
jelenleg 6 tagja van. Feladata a jóvátételi kérdés 
szabályozása, ebből folyólag főleg kettős jogköre 
van, úgymint: 1. megállapítja azt, hogy a le

győzött államok minő természetbeli szolgálta
tásai számíthatók be az általuk fizetendő jóvá
tételbe és mi az üyen szolgáltatások értéke; 2. 
meghatározza a legyőzött államok által jóvátétel 
címén készpénzben teljesítendő fizetéseket. 

* Joyce (ejtsd: dzsojsz), James, angol író, szül. 
1882. Főművei: Chamber Musie (versek); Exiles 
(dráma); Ulysses (reg., 1922). Utóbbinak erős, sok
szor drasztikus naturalizmusa nagy ellenzést vál
tott ki hazája irodalmi köreiben. 

*Joynson-Hicks(ej;sd:azsojnszii-), angol politikus, 
szül. 1865 jún. 23. Ügyvéd volt és konzervatív 
programmal 1908. került a parlamentbe. 1919. 
báró, 1922. posta- és pénzügyi államtitkár, 1923. 
közegészségügyi, 1924. a Baldwin-kormány bel
ügyi államtitkára (minisztero) lett. 

* Józan Miklós, unit. teológ- is, szül. Tordatúron 
1869 dec. 6. Tanulmányait Kolozsvárt és Oxford
ban végezte. Négy évig torockói pap volt, 1899. 
a budapesti unit. egyházközség lelkészének vá
lasztották. 1902-ben esperes, 1920. püspöki viká
rius lett. 1922 óta szerkeszti az Unitárius Értesítő 
című havi folyóiratot. Költeményein és műfordí
tásain kívül önálló műve: Kis Biblia (1924). 
Foglalkozik zeneszerzéssel is. 1927-ben felső
házi tag lett. 

József, több uralkodó és fejedelmi személyiség 
neve: 1. II. J. császár és király (1. XI. köt), 
válogatott levelei megjelentek magyar fordítás
ban (ford. Supka Géza, Budapest 1914). 

2. J. főherceg, m. kir. herceg, a felsőház 
tagja, (1. XI. köt.), a világháborúban először 
mint a 31. (budapesti) hadosztály parancsnoka 
Szerbia ellen vonult, első fegyverténye volt 
Sabác bevétele 1914 aug. 12. Augusztus 18—20-ig 
a szerbeket visszaverte túl Bülgarina Malanon. 
Azután a Száva balpartjára parancsolták, hogy 
az orosz harctérre szállítsák hadosztályával. 
Aug. 23. még egyszer át kellett mennie a Szá
ván, hogy a szorongatott 29. (cseh) hadosztályt 
mentesítse, ott ellentámadással visszaszorította 
a szerbeket és a legsúlyosabb válság ntán 
ismét a folyó balpartjára tért vissza. Innen az 
orosz harctérre vitték. A lembergi csatában az 
orosz ellen támadva, magához ragadta a két kö
zelében levő 43. és 38. hadosztályokat s így az 
oroszok balszárnyát felgöngyölítve, egész Dorn-
f eldig verte vissza 3 napi súlyos csatában, mely
ben több ezer oroszt fogott el és sok ágyút és 
hadianyagot zsákmányolt. Sikere közepette jött 
a visszavonulási parancs és hadosztályával, mint 
a hadsereg utóvédje, vonult vissza Őrmezőre. 
Október 3. útnélküla Kárpátokon átkelve, merész 
támadással az oroszok hátába került, kiemelte 
őket az uzsoki hágóból s a legsúlyosabb harcok 
közepette majdnem Drohobyczig küzdötte magát. 
November elején vasúton elvitték Oppelnbe, Szi-
léziába, visszaverte az oroszokat a német had
sereg déli szárnyán. Itt érte kinevezése a 7. 
(temesvári) hadtest parancsnokává. Hadtestét 
Sztropkón vette át. Gorlice után Przemysl alól 
1915 máj. 19. az olasz harctérre vitték, ahol első 
küzdelmeit Karintia védelmében vívta. Az első 
isonzói csata alatt a Doberdo-fensikra vitték, 
9 hallatlan hevességű csatában védte a Karszt-
fensikot. Kétszer könnyebben meg is sebesült. E 
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harcokért több kitüntetés közt a Lipót-rend nagy
keresztjót és a Mária Terézia-rend középkereszt
jét kapta. I. Ferenc József halála után átvette a 
keleti arcvonal parancsnokságát, mely arcvonal 
Predeáltól a Prutíg (Bukovina) terjedt. Erdély 
keleti csücskét és Bukovinát visszafoglalta az 
oroszoktól és románoktól. Az erdélyi hadjáratért 
a Szent István-rend nagykeresztjét kivételesen és 
egyedül kapta a hadiékítménnyel és kardokkal. 
Kapott még 5 német és 3 török kitüntetést. Ő kezdte 
meg a fegyverszüneti tárgyalásokat a románok
kal és Scserbacsewel, az ottani orosz hadseregek 
parancsnokával. Amint a Kelet elcsendesült, Ká
roly király 1918 jan.-ban kinevezte őt a Piave 
partján álló 6. hadsereg parancsnokává, melyet 
Conrad elbocsátásáig vezetett, akitől azután a 
tiroli hadseregek vezetését vette át. A Piavenál 
folyt szerencsétlen végű nagy csatában az ő had
serege vívta ki az egyetlen nagy eredményt, el
foglalván a Montellót; és ha nem veszik el tar
talékait, hogy Conradnál hiába elvérezzenek, 
kihasználhatta volna a nagy eredményt s azt 
teljes áttöréssé fejleszthette volna. 1918 júl.-ban 
átvette a tiroli főparancsnokságot, melyet okt. 
85-ig vezetett. Még 1916. vezérezredes, 1918 
okt.-ben pedig tábornagy lett. Ő volt az egyetlen 
tábornok, ki az Ortler csúcsán (3902 m.) meg
látogatta küzdő csapatait. Doberdón és a Piavén 
alig volt nap, hogy ne járta volna be a tűzvonal 
egy részét. Kísérői közül többen mellette elestek 
vagy megsebesültek. A piavei csata alatt egy 
széjjelvert ezred maradványait személyesen ösz-
szegyűjtötte és a legnagyobb ágyútűzben átve
zette a Piavón. Midőn a csapatok izgatók által 
lázongásra bírva, megtagadtak az engedelmes
séget, személyes megjelenésével és a legénység
hez intézett szeretetteljes, de erélyes szavakkal 
rábírta a honvédeket, hogy neki újból engedel
mességet fogadtak. A király elrendelte, hogy ő 
vegye át az Adria és Bukovina közötti parancs
nokságot, mely összeomlófélben volt. Ezt oly föl
tétel alatt vállalta, hogy ha Magyarország vé
delmére az ő parancsnoksága alá hozzák a magyar 
csapatokat, akkor minden felelősséget elvállal, 
hogy a Száván, Dunán nem jön át ellenség és 
Erdélyt is megmenti. A király elrendelte ezt, 
de kivitelre nem került a sor, mert itthon ki
tört a forradalom, melynek megfékezésére öt 
küldte Budapestre a király, de már későn volt, 
amit maga Tisza István is kijelentett okt. 27.: 
«Most már elkésett, Fenséged makulátlan ne
vét csak be fogják mocskolni, de segíteni már 
nem lehet.» Családjával együtt'Mágyarországon 
maradt a proletárdiktatúra alatt is, hogy talán 
még szolgálhassa magyar hazáját. A proletár
diktatúra megbuktatása is kapcsolatban van 
föllépésével, 1919 aug. 5. ő vállalta Magyar
ország kormányzóságát s kinevezte a Friedrich-
kormányt, de az entente közbelépésére, midőn 
Budapest román megszállás alatt állt, kénytelen 
volt aug. 23. a kormányzóságról lemondani. Azóta 
tudományos és emberbaráti működésnek él. A 
budapesti egyetem 1916., a kolozsvári 1917. tisz
teletbeli doktori oklevéllel tüntette ki. Két na
gyobb munkát írt afrikai utazásairól, melyeknek 
nyomtatásra érett kéziratait a kommunisták meg

semmisítették. Most jelenik meg több kötetre 
menő történelmi munkája: A világháború, ami
lyennek én láttam. Az első kötet 1926 december 
havában jelent meg a könyvpiacon. 

Neje: Auguszta főhercegnő, Lipót bajor kir. 
herceg, vezértábornagy és Gizella főhercegnő, 
I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 
leányának gyermeke, szül. Münchenben 1875 ápr. 
28., férjhez ment 1893 nov. 15. 

Férjhezmenetele után Magyarországra, Po--
zsonyba költözött, majd, rövid idő kivételével, 
mikor J. főherceg mint dragonyosszázados 
Brünnben szolgált, állandóan Budapesten tartóz
kodott. Már a békeidőben nagy tevékenységet 
fejtett ki a legkülönfélébb jótékonysági egyesü
letekben és mindenütt ott volt, ahol segíteni kel
lett és lehetett. Több jótékony egyletnek fővéd
nöke és pártfogója lett. Ilyenek: a Budapesti Ön
kéntes Mentőegyesület, Bölcsőde-egyesület, Sza
maritánus-egylet, Irgalomház, Művészet és Mű
velődés, József kir. herceg Szanatóriumegyesület, 
Fejér vármegye és Székesfehérvár tuberkulózis 
ellen védekező egyesülete, Tuberkulózis ellen vé
dekező dunántúli szövetség, Budapesti Poliklini-
kai Egyesület, Gondviselés, ápolónőket képző 
egyesület, Katolikus tisztviselőnők és női keres
kedelmi alkalmazottak országos szövetsége stb. 
A köz érdekében kifejtett nemesszívű tevékeny
sége közepette első helyen áll ama munkásság, 
amelyet önkéntes ápolónői minőségben a bete
gekért, a háború alatt pedig mind az országban, 
mind pedig a hadműveleti körletekben volt tábori 
egészségügyi intézetekben kifejtett. Éjjelt napallá 
téve ápolta úgy a saját és a szövetségesek, mint 
ellenségeink katonáit. Nemes munkássága ser
kentőleg hatott a társadalomra és annak vezető
tagjaira. Kiemelendő az a körülmény, hogy 
Auguszta főhercegnő 1914. a harcoló csapatok 
körletében teljesítendő egészségügyi szolgálat 
elvégzésére jelentkezett, azonban ezt nagyatyja, 
I. Ferenc József nem engedélyezte. A háborti 
kezdetén ő szervezte és évekig vezette az «arany at 
vasórta jelszavú mozgalmat, amelynek folytán 
igen sok hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva és 
sebesült sorsán segített. Ettől függetlenül saját 
és férje, J. főherceg vagyonából állandóan segé
lyezte különösen a fent említetteket és minden 
teljesíthető kérelmüknek eleget tett. A háború 
után sem szűnt meg karitatív tevékenységét foly
tatni. A Károlyi-forradalom és a proletárdiktatúra 
alatt sem hagyta el Magyarországot és a kom
munisták által lefoglalt alcsuti birtokon sok 
szenvedésnek és gyötrelemnek volt kitéve. Hogy 
a főhercegi család valamiképen meg tudjon élni, 
a fiatal fenségek napszámosmunkával és favá
gással keresték meg kenyerüket. Csak itt-ott 
sikerült becsempésznie a hálás alcsuti lakosság
nak részükre némi élelmiszert. 

Gyermekeik: 1. József Ferenc f hg. (1. XX. 
köt.). — 2. Gizella thgnö, szül. Kistapolcsányban 
1897 júl. 5., megh. 1901 máro. 30. — 3. Zsófia 
fhgnő, szül. Voloscában 1899 márc. 11. — 4. 
László íhg., szül. Voloscában 1901 jan. 3. — 5. 
Mátyás fhg., szül. Budapesten 1904 jún. 26., 
megh. 1905 okt. 7. — 6. Magdolna fhgnő, szül. 
Kistapolcsányban 1909 szept. 6. 
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*3. J. Ferdinánd (Salvator), osztrák főherceg, 
magyar kir. herceg, a toscanai ágból, szül. Salz
burgban 1872 máj. 24. A világháború kitörésekor 
a 14. osztrák-magyar hadtest parancsnoka volt. 
A lembergi csatában hadseregcsoportot vezetett; 
1915. résztvett a gorlicei áttörésben. 1916-ban 
vezérezredes majd 1917-ben a légi haderők fő
felügyelője lett. 

*4. J. Ferenc főherceg, magyar kir. herceg, a 
felsőház tagja, József főherceg fia, szül. Brtínn-
ben 1895 márc. 28. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte s 1921. államtudományi doktorrá 
avatták. 1924 okt. 4. nőül vette Anna kir., her
cegnőt, Frigyes Ágost szász király leányát. Élénk 
részt vesz a magyar társadalmi mozgalmakban; 
többször tartott előadást, így 1926 okt. 31. Buda
pesten a Krisztus királysága ünnepén. 1927-ben a 
Petőfi-Társaság tiszteletbeli tagjának választotta. 

Józsefialva (Obilicevo), Torontál vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Józsefháza (Jojib), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Józsefvölgy (Juskova Vól'a), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Jönköping, 1. svéd Ián, ter. 11,522 km2, (192*) 

230,823 lak. 
2. J., város, (1924) 29,874 lak. 
Jövedelmiadó (XI. k.). Az 1909. X. t.-c.-kel 

megalkotott J.-t 1915-ben léptették életbe, de 
csakis a nagyobb jövedelmű adózókra, amennyi
ben az évi 20,000 K. jövedelemnél kisebb jöve
delmek egy-egy adózónál mentesek maradtak. 
A J. a háború alatt és után kisebb-nagyobb módo
sításokon ment keresztül. Az államháztartás 
egyensúlyának biztosítása a J. bevételének foko
zását tette szükségessé, amit az 1924. IV. t.-c. 
végrehajtása során a pénzügyi kormány külö
nösen a létminimumnak évi 800 aranykorona 
jövedelemmel való alkalmazásával, a progresszív 
adókulcsoknak tetemes emelésével és adóalapok
nak intenzivebb kimunkálásával ért el. A pro
gresszív adókulcs legfelső határa — a régi 6%-os 
legmagasabb kulcs helyett — e szerint egészen 
45%-ig megy fel és ezt az 1.200,000 pengő vagy 
ennél nagyobb jövedelem után alkalmazzák. Ez 
az adókulcs rendkívül súlyos, csaknem példátlan. 
Egyébként az adótételek 1%-kal kezdődnek, évi 
10,000 pengő jövedelemnél 3"90/0-ot, 20,000 pengő 
jövedelemnél 6°/0-ot, 50,000 pengő jövedelemnél 
100/0-ot, 100,000 pengő jövedelemnél 14°/0-ot tesz
nek ki ós 1.200,000 pengőnél érik el a legmaga
sabb határt, a 45°/0-ot. A jövedelemadó alól men
tes jövedelem 1917-től kezdve általában évi 1000 
pengő, de a magánalkalmazottaknak a jövedelem
adótól mentes illetményei 3600 pengőben állapít
tattak meg. A jövedelemadót első fokon a kir. 
adóhivatalok állapítják meg, a fellebbezést a 
pénzügyigazgatóságok, illetőleg az adófelszólam-
lási bizottságok bírálják el. A bizottság határo
zata ellen a közig, bírósághoz panasznak van 
helye. A jövedelemadó évi bevételét az 1926—27. 
évi költségvetés 49-6 millió pengőben irányozta 
elő. Újabb jogszabályok a jövedelemadót enyhí
tették. 

Jövedics (Idiciu), Kis-Küküllő vm. (Tr. E.) 
Jüan Fernandez-szigetek, Chile köztársaság

hoz tartozó szigetek a Csendes-Oceánban, ter. 

összesen 185 kms, (1923) 131 lak. Fővárosa S. Jüan 
de Bautista kikötő. 

Juan-si-kaj, kínai államférfiú, megh. 1916. 
jún 6. Élete utolsó évében a monarchiát akarta 
visszaállitani, de a kitört lázadás következtében 
a már kitűzött proklamálást el kellett halasz
tani s ápr. hóban az elnökségről is le kellett mon
dania. J.-t tartják a régi Kína utolsó kormány-
képes államférfiénak. 

Jubíralpore, város Brit-Előindia egyesült
tartományában, (192D 108,793 lak. 

*Judenics, Nikoláj, orosz tábornok, szül. 1862: 
júl. 18. A világháborúban 1916. az Örményország
ban harcoló orosz csapatok parancsnoka, 1917. 
az orosz kaukázusi hadsereg vezérkari főnöke 
volt, később a bolsevikok ellen önkéntes csapatot 
alakított s 1919 okt. egészen Szent-Pétervárig 
nyomult előre, de miután az angolok cserben 
hagyták, a vörös hadsereg legyőzte, mire 1919-
nov. 18. lemondott. 

•Jugoszlávia = Szerb-Horvát-Szlovén király
ság. (1. XVII. köt.) 

Juhász, 1. Aladár, zongoraművész, megh. 
Budapesten 1922 jún. 12. 

*2. J. Andor, a m. kir. Kúria elnöke, a felsőhál 
tagja, szül. Kassán 1864 szept. 17.1886-ban lépett 
a kassai törvényszéknél bírósági szolga latba, 1891. 
miskolci aljárásbíró, 1895. kassai törvényszéki 
bíró, 1898. u. o. ítélőtáblai elnöki titkár, 1901. Ítélő
táblai bíró lett. 1906-ban a m. kir. Kúriához ren
delték be, 1911. a budapesti kir. törvényszék 
elnökévé, 1915. a budapesti kir. ítélőtábla elnö
kévé, 1925. a in. kir. Kúria elnökévé nevezték ki. 
A bírói szervezet, a perjog és a hiteljog körébe 
vágó dolgozatai részben önállóan, részben szak
folyóiratokban jelentek meg. 

*3. J. Andor, pszichológus, szül. Budapesten 
1899 aug. 1. Az Eötvös-kollégium növendéke 
volt; pszichológiát a göttingeni egyetemen hall
gatott, ahol 1920. doktorátust tett. Tanári okle
velét a pécsi egyetemen szerezte 1923-ban. Több 
németországi pszichológiai intézetben, majd Buda
pesten Ranschburg Pál mellett működött. 1923. 
Lipcsében és 1925. Münchenben a német, 1926. 
Groningenben, Hollandiában, a nemzetközi pszi
chológiai társaság meghívására tartott előadá
sokat. Főbb müvei: Über die komplementár-ge-
fárbten Nachbilder (Ztsch. f. Sinnesphys., 1920); 
Wiedererkennungsversuche auf musik. Gebiete 
(Ber. ü. d. 8. Kongr. f. Psych., Leipzig 1924); Zur 
Analyse des musik. Wiedererkennens (Ztsch. f. 
Psyeh.,1924); Nagy gondolkodók (Budapest 1924); 
Exp. Beitráge zum Problem der geom.-opt 
Táuschungen an Linienflguren (Katona György
gyei együtt, Ztsch. f. Psych. 1925); Über eina 
neue Eigenschaft der Geruchsempfindungen (Ber. 
ü. d. 9. Kongr. f. Psych., München 1925); Zur 
Grundlegung der Geruehspsychologie (Ber. ü. d. 
8.. int. Kongr. f. Psych. 1926). Lefordította: 
Ósterreich, Korunk világképe; Éucken, A jelen
kori vallásbölcselet főkérdései; Keyserling, Az 
új világ születése c. munkáját, valamint több 
szépirodalmi művet. E Lexikonnak belmunka-
társa. 

4. J. Árpád, festő, megh. Budapesten íbl* 
máj. 30. 
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5. J. Gyula, költő (1. XI. köt.), 1907. lemon
dott tanári állásáról ós Szegeden hírlapíró lett; 
teljesen irodalmi munkásságának él. Sok cikke 
és verse jelent meg a fővárosi és vidéki napi
lapokban és folyóiratokban. A Petőfi-Társaság 
1920. választotta tagjai sorába s tagja a Sze
gedi Dugonics-Társaságnak is. Költészete nem 
a mindennapi élet jelenségeiből sarjad, hanem 
vagy a múltból fakad, vagy a jövőbe néz. Amott 
az emlékek lírikusa, emitt magába menekülő 
lélek. Megkapó képekben tudja az emberi fáj
dalmat kifejezni. Nyelvének van valami sajá
tos zengése, képeinek és hasonlatainak pedig 
misztikus színt ád az a sötét tónus, amely egész 
világfelfogását és költészetét jellemzi. Újabb 
munkái: Atálanta (operetté 3 felv., nagyváradi 
Szigligeti Szinház, 1908); Szép csöndesen (sze
gedi idill 1 felv., Szegedi Szinház, 1908); Új ver
sek 1908-1914. (Békéscsaba 1914); Késő szüret 
(költemények, Budapest 1918); Ez az én vérem 
(költemények, Szeged 1919); Nefelejts (költemé
nyek, u. o. 1921); Egy óra sarc (verses színjá
ték 1 felv., Apolló Szinház, Budapest 1924); Tes
tamentum (költemények, Szeged 1925); Orbán 
lelke (kis regény és novellák, Budapest 1926). V. ö. 
Badványi Sándor, J. Gy. (Visszhang, 1925—26); 
Kultúra (1926). 

Juhászi (Ovcárko), Trencsén vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Juhászlak (Runina), Zemplén vármeeye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Juhász-Nagy Sándor, politikus, szül. Kábán 

1883 okt. 13. Egyetemi tanulmányait a debre
ceni kollégiumban, a budapesti és kolozsvári egye
temen végezte. 1910-ben Debrecenben ügyvéd lett. 
1917-ben Károlyi-féle függetlenségi párti pro
grammal képviselővé választották. 1918 nov. 3. 
Lovászy Márton mellett közokt. minisztériumi 
államtitkár, a Berinkey-kormányban igazságügy
miniszter. A proletárdiktúra proklamálása után 
Debrecenbe vonult vissza, majd 1920 márc. havá
ban Bécsbe költözött, ahol 1923 máj. haváig tar
tózkodott, amikor Magyarországra visszatért. Je
lenleg a tiszántúli ref. egyházi- erület főjegyzője. 

Juhos (Parihuzovce), Zemplén vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Jujuy, 1. tartomány Argentínában, ter. 49,162 
km2, (1924) 83,805 lak. — 2. J., San Salvador de, 
a tartomány fővárosa, (1914) 14,177 lak. 
*Jukon, kanadai territórium, ter. 536,300 kma, 

(198D 4157 lak. Fővárosa Dawson. 
*Jullian (ejtsd: zsuuiart), Gamille, francia történet

író, szül. Marseilleben 1859 márc. 15. A Collége 
de Francé tanára. 1908-ban az Académie des 
inscriptions tagja, 1924. a francia akadémia fő
titkára lett. Fő művei: Gallia; Vercingétorix; 
Histoire de Bordeaux; Histoire des Gaulois; His-
toire des institution politiques de l'ancienne 
Francé (1904). 

Juliién, Jean, francia drámaíró, megh. Ville-
d'Avrayben 1919 szopt. 3. 
*Jullundur, város Brit-Blöindia Pendzsab tar

tományában, (1921) 71,008 lak. 
Jumet, község Belgiumban, (1919) 28,124 lak. 
Jumilla, város Murcia spanyol tartományban, 

(1920) 20,308 lak. 

Jungbunzlau (Mladá Boleslav), város Cseh
országban, (1921) J.7,220 lak. 
*Jungfleisch, Emilé Glément, francia kémikus, 

szül. Parisban 1839 dec. 21., megh. u. o. 1916 
ápr. 25. 1909-ben az Académie des sciences tagja 
lett. Fő művei: Manipulations de chimie (1886); 
Traité de chimie organique (2 kötet, 1898— 
1904) stb. 
* Jungnickel, Max, német költő szül. Saxdorf-

ban 1890 okt. 27. Müvei: Himmelsschneider (1912) ; 
Sorge (elb., 1913); Trotz Tod und Tranen (elb., 
1914); Vom Frühling und Allerhand (elb., 1915); 
Péter Himmelhoch (elb., 1916); Ins Blaue hinein 
(reg., 1917); Blaue Marié (színmű, 1916); Mutter 
(dráma, 1918); Jákob Heidebuckel (reg., 1917); 
Gaste der Gasse (nov., 1918); Aus den Papieren 
eines Wanderkopfes (elb., 1918); Wolkenschulze 
(elb., 1920); Das Herz in der Laterne (1919); Kin
der (elb., 1920); Der Puppenspieler auf der Blau-
meise (költ., 5. kiad. 1922); Das müde Haus 
(reg., 3. kiad. 1923); Das nárrische Lesebuch 
(skiccek, 10. kiad. 1923); Der Vogelkantor (költ., 
1923); Michael Spinnler (reg., 1925); Aus Vv'ind 
nnd Himmel (költ, 3. kiad. 1925); Die verzauberte 
Schulstunde, Erziehungskunde (10. kiad. 1926); 
Lichter im Wind (1926); Wunder um die Schuster-
kugel (dráma, 1926). 

*Jtmin, város Mendoza argentínai tartomány
ban, (192S) 38,000 lak. 

Jura, francia département, ter. 5055 km2, (1921) 
229,062 lak. 

Juriga Nándor, szlovenszkói politikus, mint 
magyar országgyűlési képviselő 1918 okt. 19. a 
képviselőházban követelte a tót nemzet önren
delkezési jogát, 1918 okt. 28. a turócszentmártoni 
gyűlésen Hlinkával együtt ő is a Csehországhoz 
való csatlakozás mellett kardoskodott, de a cseh
szlovák köztársaság megalakulásának második 
évében már hevesen fordult beszédeiben és cik
keiben a csehek ellen a emiatt sok kellemetlen
sége volt. Slovenske Ludové Noviny c. lapjában 
a legélesebben követeli a tót autonómiát, 1919 
óta tót néppárti programmal tagja a prágai nem
zetgyűlésnek. 

•Juskevics, Szemjon Salamonovics, orosz író, 
szül. 1868., megh. Parisban 1927 febr. A zsidó 
életet és zsidó nyomort rajzoló elbeszéléseivel 
tűnt ki. Feltűnést keltett a Király c. drámája, 
továbbá: A városban ; Éhség ; Miserere, mely 
utóbbit Sztaniszlavszky mutatta be. Magyarul 
megjelent Ghetto (1904). Szonkin és a főnyere
mény c. drámáját 1925. mutatta be a Renaissance 
Szinház. 

•Jusovka, város Ukrajna autonóm tanácsköz
társaságban, (1923) 31,000 lak. 

Jusszuf Izzeddin herceg, török trónörökös, 
megh. 1916. febr. 2. 

Justh Gyula, politikus, megh. 1917 okt. 9. 
Jut, kisk. Somogy vm., (1920) 557 lak. 
Juta, kisközség Somogy vármegyében, (1920) 

889 lakossal. 
Jutiapu, departamento Guatemala közópame-

rikai köztársaságban, ter. 3344 km», (1921) 94,213 
lak. Fővárosa J. 
*Juzsin, Alexander Ivanovics Szambatov, orosz 

író és színész, szül. 1857. A moszkvai Kis Szín-
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ház hősszerelmese, majd üt éven keresztül igaz
gatója volt. Legnagyobb sikerét Naplemente c. 
drámájával aratta. Novellái is népszerűek. 

Jün-nan, tartomány Kínában, becslés szerint 
9.839,200 lak. 

Jütland, négy dán tartomány, ter. ossz. 29,6í7 
km2, (1921) 1.498,479 lak. 1920-ban hozzácsatolták 
Schíeswig É.-i részét Rönue és Alsen szigetekkel, 
összesen 3983 km2 teriiletet 166,895 lakossal. 
Feloszlik É.-, D.-, K.- és Ny. J.-ra. 

K. 
Kaán Károly, erdészeti szakíró, 1916. minisz

teri tanácsos, 1919 elején h. államtitkár lett s 
mint ilyen az államerdészet élére került. 1917-
ben az ország s nevezetesen a hadsereg faellátá-
sának biztosítására hivatott faértékesitő hivatal 
alelnöke, majd 1919 őszén az erdő- és faiigyek 
kormánybiztosa is volt, mely minőségekben 1924 
tavaszáig működött. Ugyanebben az évben állam
titkári elmet kapott. Mint ilyen vonult 1925 végé
vel nyugalomba. A Magyar Tud. Akadémia 1924. 
levelező tagjául választotta. Munkája: Erdőgaz
daságpolitikai kérdések (1920). 

Kába, nagyk. Hajdú vm., (1920) 6815 lak. 
Kabalapatak (Japa), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. E.) 
Kabalás (Kobylnica), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kabaláspatak (Bálaia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kabdebo Gyula, műépítész, fővárosi tanács

nok, megh. Budapesten 1926 nov. 8. 
Kabesd (Gabesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kabinetirodául. XI. köt.). A kormányzó mellé 

az adminisztratív tennivalók ellátására szerve
zett hivatalnak (1920.1. t.-c. 17. §.) a költségvetési 
törvényekből kitetszőleg hármas tagozata van: 
1. K., 2. katonai iroda, 3. gazdasági iroda. A K. 
a polgári, a katonai iroda a katonai természetű 
hivatali tennivalókat látja el; utóbbi alá van 
rendelve a palotaőrség. A gazdasági iroda kezeli 
a kormányzó tiszteletdíját és ellátja a K. és ka
tonai iroda gazdasági ügyeit. A gazdasági iroda 
mellett számvevőség vau, amely a kormányzói 
hivatal és a főudvarnagyi bíróság költségvetését 
és zárszámadását szerkeszti és a számviteli tenni
valókat ellátja. Az államfő használatára rendelt 
koronajószágok állaga fölött a felügyeletet az 
1925. VIII. t.-c. 49. §-a szerint a főudvarnagyi 
bíróság elnöke gyakorolja. A kezelés a kormányzó 
gazdaságiirodájának jogkörébe tartozik. Az 1925. 
IX. t.-c. 8. §-a a koronajószágok állományából 
törli a gödöllői uradalom Fácános nevű területé
nek egy részét és azt közoktatási célokra díj
mentesen a jászóvári premontrei rendnek adja 
át örök tulajdonul. Akormányzóhoz címzett folya
modványok elintézése ép úgy történik, mint a 
f elségf olyamodványokó. A nagy kézjeggyel maga 
a kormányzó látja el a beadványra illesztett 
papírlapot családneve kezdőbetűjének (H) ráve
zetése által, a kis kézjegy alkalmazása esetén a 
K. főnöke írja rá a papírlapra e szavakat: 
A Kormányzótól. 

Kabolapatak (Japa), Máramaros vm. (Tr. R.) 
Kabold (Kobersdorf), Sopron vm. (Tr. A.) 

Kabos, Í.Ede, író éshirlapíró.niegli. Abbáziában 
1923 aug. 7. Ujabb művei: Szivárvány (1915); 
A királyné (1917); IV. Péter asszonyai (1918); 
Az eleven kulcs (1918); Az ékszerek (1919); A 
Rubin-gyár (1920); Egy óra története (1921). 

*2. K. Gyula, színművész, szül. Budapesten 
1888 máre. 19. Vidéki szinészkedés után 1913. a 
Király-Színház tagja lett, 1914 tavaszán Berlinbe 
ment filmszínésznek. Ezután a Fővárosi Orfeum
ban és a Royal Orfeumban lépett föl. 1920-ban az 
Andrássy-úti Színházban, majd az Unió többi szín
házaiban játszott. 1924 szept. a Vígszínház tagja 
lett és egyes szerepekre más színházakhoz is szer
ződött. Kitűnő komikus és jellemszinész, humora 
a tragikusba is talál utat. Főbb szerepei: Kék, Jég
csap ; Guitry, Fehér és Fekete főszerepe; A része
ges számkukac (Szidike), Lengyel Waterlooi csa
tájában és Vajda Válóperes hölgyében egy-egy 
jellemző alakítás. 

Kabul, Afganisztán emírség főv., 140.000 lak. 
Kac = Káty. 
Kaca (Cafa), Nagy-Küküllö vm. (Tr. Ií.) 
Kackó (Cáfcau), Szolnok-Doboka vm. (tr. R.) 
Kacorlak, kisk. Zala vm., (1920) 470 lak. 
Kacs, kisk. Borsod, Gömör és Kishont küzig. 

egy. egyes, vm., (1920) 721 lak. 
Kácsánd (Kacanov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kacsány (Sarisské Kvacany), Sáros vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kácsfalu (Jagodnják), Baranya vármegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Kacson Pongrác, zeneszerző, megh. Buda

pesten 1923 dec. 17.1918-ban fejezte be Dorottya 
c. vígoperáját. Mint a székesfőváros zeneiskolái
nak szakfelügyelője, valamint a középiskolai ónek-
tanárképző-tanfolyam tanára és vizsgálati biz
tosa, lelkes tevékenységet fejtett ki a zeneoktatás 
fellendítése körül. 

Kacsóta, kisk. Baranya vm., (1920) 433 lak. 
Kacvin (Kacioin), Szepes vm. (Tr. L.) 

*Kaczér Illés, Erdélyben élő író és hírlapíró, 
szül. Szatmárott 1877. Több erdélyi lap munka
társa. Regényei: Kliafrit (1916); A király aladni 
akar (1917); A fekete kakas (1918); Ezüst fuvola 
(1922); Sárkányölö; Zsuzsanna és a vének; Az 
álomtelepen. Drámái: Gólem ember akar lenni; 
Megjött a Messiás; A füst. 

*Kacziány, 1. Aladár, festő, szül. Nógrádsuráuy-
ban 1887 okt. 15. A budapesti iparművészeti 
iskolában, a londoni akadémián és Rómában 
végezte tanulmányait s 1912 óta Budapesten 
működik. Képmásokon, meseképeken kívül na-
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gyobbára allegorikus festményeket állított ki 
(Ad aura, Öröm). Flóra e. képére 1925. meg
kapta a Rudics-díjat. 

2. K. Géza, magyar és német író, 1918 
nov. miniszteri tanácsos ós az országos pedagó
giai könyvtár és tanszermúzeum elnöke lett. 
Ujabb munkája: Görgei (3. kiad. 1916). 

Kadács (Oadaciu), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Kádár (Gadar), Temes vm. (Tr. R.) 

*Kádár, 1. Béla, festő, szül. Budapesten 1877 
jön. 14. U. o. végezte festészeti tanulmányait s 
Í910. elnyerte a Kohner-díjat. Mintáz expresszio
nista irány híve, ismételten résztvett a berlini 
Sturm kiállításain. Tavasz e. képét megvette 
s székesfőváros. V. ö. Hevessy P., K. Béla (1922). 
*2. K. Endre, író, hírlapíró, szül. 1887. Mun

kái: Balalajka (reg., 1919); A szerelem elmegy 
(dráma, 1922); Kulcslyuk (színmű). 
*3. K. Géza, ref. lelkész, szül. Orosházán 1880 

ang. 8. 1905 óta zilahi ref. lelkész és szilágy
szolnoki esperes. Müvei: Vallásos köüemények 
(gyűjtemény); A ker. egyház rövid története; 
Fel a szivekkel /(vallásos énekek zenekisérettel, 
1909); Krisztusért és egyházáért (belmissziós 
egyletek énekeskönyve); Komoly órák (traktá-
tnssorozat); Harmatcseppek (traktátusok gyer
mekek számára); Magyar keresztyének naptára ; 
Keresztyén élet (havi evang. lap); Lelkipásztor 
(lap az igehirdetés céljaira); Szilágysági Refor
mátus Naptár; Himnuszok Krisztusért és Egy
házért (1925); Ne tévelyegjetek, szeretett atyám
fiai ! (1926). 
*4. K. Imre, író, szül. Komáromban 1894'. 

1919-ben Kolozsvárott lett újságíró. Több román 
darabot fordított magyarra az erdélyi magyar 
színházak számára. Önálló művei: Arany őszent
sége (versek, 1912); Az idegen katona (egyfelv. 
vígj., 1922); A százegyedik (dráma, 1922); Buj
dosó ének (versek, 1924). 
*5. K.Jolán,PukánszkyBéláné, írónő, szül. Te-

mesvárott 1892. Budapesten és Bécsben tanult, 
1914. doktorátust tett, 1925. tanári oklevelet 
nyert. Főbb művei: A budai és pesti német szí
nészet története 1812-ig (Budapest 1914); A pesti 
és budai német színészet története 1812—1847-ig 
(u. o. 1923). 
*6. K. Lehel, író, újságíró, szül. Temesvárott 

1884 jan. 18. Középiskoláit a temesvári piarista 
gimnáziumban és a szászvárosi ref. kollégium
ban bevégezvén, jogi tanulmányokat folytatott 
a budapesti egyetemen. 1909-ben újságíró lett ós 
azóta több fővárosi napilap élén működött. Írói 
működése 1903. kezdődött novelláival, később 
azonban, az ellenforradalom óta, amelynek a 
sajtóban egyik vezére volt, mindjobban az újság
írásra és politikára fordítptta erejét. Szelleme sze-
rintromantikus; érdekes meséit kispolgári miliőbe 
helyezi és szereti egypár érdekes alak köré szőni. 
A különféle folyóiratokban és hírlapokban meg
jelent regényein és novelláin kívül a következő 
munkái jelentek meg könyvalakban : A három 
galamb (regény, 1917); Abagdadi vasút (regény, 
1918); A máriás tallér (regény, 1920). 

Kadarkút, kisk. Somogy vm., (1920) 2237 lak. 
Kádárta, kisk. Veszprém vármegye, (1920) 625 

lakossal. 

Kadelbur g, Gustav, magyar származású német 
színész és színműíró, megh. Berlinben 1925 szept. 
11-én. 

Kadics Ottokár, geológus, egyetemi magán
tanár, legnevezetesebb műve: A Széleta-barlang 
kutatásának eredményei (1915). A Magyar Föld
tani Társulat barlangkutató szakosztályának el
nöke, a Barlangkutatás című folyóirat szer
kesztője. 

Kadicsíalva (Cádiseni), Udvarhely vm. (Tr.E.) 
Kadocsa Gyula, entomológus. 1922-ben a Ro

vartani Állomáson állomásvezetővé lépett elő. 
Újabb művei: A selyembogár élete és munkája 
(Budapest 1911); A veresnyakú árpabogár élet
módja és irtása (u. o. 1915); A patkányveszede
lem s az ellene való védekezés (Jáblonowski-
val közös munka, u. o. 1921); Mezőgazdasági nö
vényeink fontosabb állati ellenségei (u. o. 1923); 
Konyhakerti növényeink, állati ellenségei (u. o. 
1923); Növényvédelmi naptár (Kern Hermannal 
közösen, u. o. 1924). Főleg az alkalmazott rovar
tan körébe vágó szakcikkei különböző folyóira
tokban jelentek meg. 

Kaemmel, Ottó, német történetíró, meghalt 
Loselrwitzban 1917 szept. 13. 

Kaffka, 1. László (tárcafalvi), nyűg. államtit
kár, megh. Budapesten 1923 máj. 15. 

2. K. Margit, regényirónő, megh. Budapesten 
1918 dec. 1. 1910-ben Miskolcról Budapestre he
lyezték át. 1914-ben másodszor férjhez ment 
Bauer Ervin orvoshoz. 1917-ben lemondott állá
sáról s azóta csak az irodalomnak élt. Gyönge 
szervezetét az ú. n. spanyolbetegség, majd tüdő-
gyuladás támadta meg, amely csakhamar végzett 
vele. Az Állomások c. regénye a főváros irodalmi 
és művészi életének szatirikus rajza, amelynek 
keretében finoman megrajzolt nőalak lelki életét 
beszéli el. Újabb novellás kötetei közül A révnél 
jelentősebb. Újabb munkái: Szent Ildefonso bálja 
(1914); Két nyár (reg., 1916); Állomások (reg., 
1917,2. kiad. 1922); Hangyaboly (reg., 1917); Az 
élet útján (reg., 1918); A révnél (elb., 1918); Kis 
emberek, barátocskáim (1917—1918). Egy kötetre 
való kiadatlan novellája férje birtokában van. 
V. ö. Schöpflin Aladár, Magyar írók (2. kiad., Buda
pest 1919); Király György, K. M. (Nyugat, 1920). 

Kartan, Július, német evangélikus teológus, 
újabb munkája: Philosophie des Protestantis-
mus (1917). 

Kagosima, város Japánban, (1920) 102,396 lak. 
1914-ben a Szakurasima-vulkán kitörése nagy 
pusztítást okozott benne. 

Kani, Wilhelm, német egyházjogász, 1919. 
tagja lett a német nemzetgyűlésnek, 1920. a bi
rodalmi gyűlésnek. 

Kahle, Richárd, német színész, megh. Schlach-
tenseeben, Berlin mellett 1916 máj. 16. 

Kahlenberg, Hans von/Helene Kessler), né
met írónő, újabb művei: Über den Dunst (reg., 
1917); LisaGorst(reg., 1921); DesTeufelsSchach-
spiel (reg.); Walter Siomes D. E. G. (reg., 1925). 

*Kahn, Ottó, amerikai bankár, szül. Mannheim-
ban 1867 f ebr. 17. Itt alapított először bankházat, 
majd Londonba s 1893. New Yorkba ment, ahol 
a Kahn, Loeb and Co. banknak, továbbá a Metro
politan Opera igazgatóságának és a francia szin-
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háznak elnöke, részben alapitója lett. Ezenkívül 
igazgatója a Pacific Railwaynek és az Equitable 
Trustnek s számos kultúrintézménynek. Müvei: 
Right above race (1918); Onr economic problems: 
a flnanciers point of view (1920); Two years of 
faulty taxation (1920). 
•Kahr, Gustav von, bajor politikus, szül. Weis-

senburg am Sandban 1862 nov. 29. Felső-Bajor
ország kormányfőnöke volt 1917., azután 1919. 
leszerelési biztos, majd a bajor védőrség szerve
zője, 1921 márc.-tói szept.-ig bajor miniszterelnök 
és belügyminiszter, 1923 szept-től 1924 febr.-ig 
a rend "fenntartására állami főbiztos; 1924 okt. 
a közigazgatási bíróság elnöke lett. 

•Kainer, Ludivig, német festő és rajzoló, szül. 
Münchenben 1885 jún. 28. Különösen illusztráció
kat és díszműveket készített, valamint opera-
díszleteket tervezett. 

•Kaijo (Keiki), koreai város, (1920) 37,592 lak. 
*Kailer von Kaltenféls, Károly, altengernagy, 

szül. Polában 1862 máj. 24., megh. Bécsben 1917 
ápr. 18. A fiumei tengerészeti akadémia elvég
zése után résztvett a krétai zavarok és a boxer-
lázadás elnyomásában. 1913-ban ellentengernagy, 
1914. altengernagy, 1917. febr., Haus tengernagy 
halála után, a haditengerészet főnöke lett. 

Kaindl, Maimund, osztrák történetíró, az orosz 
megszállás alatt Czernowitz polgármestere, ké
sőbb grazi egyetemi tanár lett. Újabb müvei: 
Geschichte d. Polen (1918); Böhmen (1919). 
*Kainei, koreai város, (1920) 10,279 lak. 
Kairó, Egyiptom fővárosa, (1925) 850,000 lak. 

*Kaisarie (Gaesareau), város Törökországban, 
(1924) 49,600 lak. 
*Kaiser, 1. Georg, német drámaíró, szül. Magde-

burgban 1878 nov. 25. Kereskedőnek készült, majd 
Buenos-Airebben hivatalnokoskodott. Németor
szágba való visszatérése után kezdett csak iro
dalommal foglalkozni. Termékenységben, sok
oldalúságában minden kortársa közül kiválik. 
Drámáinak topográfiája korlátlan: a történelem 
világa, Kelet, ókor és középkor, a mechanizált 
XIX. és XX. század, az utópisztikusán színezett 
jövő. Minden ízében intellektuális tehetség. Fő
ereje a belső feszültségekből táplálkozó dialektika. 
Vezető problémája, szinte egyetlen tárgya a 
megváltásra váró örök ember. Eleinte beéri azzal, 
hogy leszámol régi képviselőivel (Rektor Kleist 
1905), kerülő utakon közelíti meg, történeti 
szimbólumokból fejti ki, készíti elő érzéki-erkölcsi 
megváltását (Die jüdische Witwe 1911; Judit; 
König Hahnrei 1913 ; Tristan u. Isolde ; Európa 
1915). Művészete elsőízben a Calaisi polgárokban 
(Die Bürger von Calais 1914) kulminál. Egyéb 
művei: Von Morgens bis Mitternachts (1916); 
Hölle Weg Erde (1919); Gas (1920); Die Koralle 
(1920); Nebeneinander (1923); Noli me tangere 
(1922); DergeretteteAlkibiades(1920); DerBrand 
lm Opernhaus(1919); Frauenopfer (1920); Gilles 
n. Jeanne(1923); Die Flucht nach Vénedig (1923). 
Asszonyáldozat és Kolportázs c. drámáit Buda
pesten is bemutatták. V. ö. B. Diebold, Der 
Denkspieler G. K. (1924); R. F. Arnold, Das d. 
Dráma (1925). 

2. K., Isabelle. svájci francia írónő, megh. 
1926 febr. 28. 

Kaiserslau.tern,városBajorországban,aPfalz-
ban, (1925) 59,336 lak. 

*Kaisu, koreai város, (1920) 14,880 lak. 
Kajántó (Ghintáu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kajár, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közié. 

egy. egyes, vm., (1920) 1585 lak. 
Kajászószentpéter, nagyk. Fejér vm., (1920) 

1200 lak. 
Kajáta (Kojetice), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kajd, kisk. Vas vm., (1920) 520 lak. 
Kajdacs, nagyk. Tolna vm., (1920) 2033 lak. 
Kajdanó (Kajdanov). Bereg vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kajla (Caila), Beszterce-Naszód vármesve. 

(Tr. R.) 
Kajlinger Mihály, gépészmérnök, megh. Bu

dapesten 1924 ápr. 5. 
Kak (Cacu), Satmár vm. (Tr. R.) 
Kakasalja (Mvran.iká Zdychava), Gömör ós 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kakasd, kisk. Tolna vm., (1920) 1182 lak. 
Kakasfalva (Hámba), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kakaslomnic (Grosslomnitz), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kákics, kisk. Baranya vm., (1920) 606 lak. 
Kákófalva (Cacova), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Kakszentmárton (Martinesti), Szatmár vm, 

(Tr. R.) 
Kakucs, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 2905 lak. 
Kakucsány (Cncuceni), Bihar vm. (Tr. R) 

•Kakuk-alakúak (Cuculiformes, aiiat), a Mada
rak egyik rendje. Jobbára erdei madarak, melyek 
kúszó életmódot folytatnak. Az egész földön el
terjedt fajaikat két alrendbe osztják: 

1. alrend: Kakukok (Guculi). melyekhez az 
Igazi kakukok (Cuculidae, 1. Kakulc-félék, XI. 
köt.) és a Banán- vagy Pizángevők (Musoplmgi-
dae, 1. Pizángevő-félék, XV. köt.) családja tar
tozik. 

2. alrend: Papagályok (Psittaci), melyeket 
még nemrégen külön madárrendnek tekintet
tek, Gadow és mások azonban kimutatták, hogy 
a Kakuk-félókkel a legszorosabb rokonságban 
állanak. L. Papagályok. (XV. köt.) 

*Kakuzo, Okakura, japáni író, szül. Jokoháuiá-
ban 1862., megh. Akakurában 1913 szept. 2. Mint 
a közoktatásügyi miniszter kiküldöttje bejárta 
Európát és Amerikát, azután igazgatója lett a 
tokiói császári művészeti iskolának, 1897. meg
alapította Janakában, Tokió mellett a szépművé
szetek csarnokát, 1909. egyetemi tanár lett Tokió
ban. Önálló művei közül említendők: Kelet esz
ményei (angolul és németül is megjelent); Könyv 
a teáról. 

Kál, nagyk. Heves vm., (1920) 4122 lak. 
Kalács (Kolackov), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kalacsány (KVacany pri Rajéi). Troncsén 

vm. (Tr. Cs-Szl.) 
Kalacsna (Kolacnov), Bars vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kalamata, kikötőváros Görögországban, (1920) 

20,905 lak. 
Kalamazoo, város Kanzasz északamerikai 

államban, (1922) 50,800 lak. 
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Kalános (Káinica), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Kalapiü (uöv.) 1. Petasites. (XV. k.1 
Kalász (Kálaz), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kalászi (Klastava), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kalaznó, nagyk. Tolna vm., (1920) 882 lak. 
Kalbeck, Max, német kritikus, megh. Bécsben 

1921 máj. 3. 
Kálbor (Galbor), Nagy-Kükülló vm. (Tr. R.) 
Káld, nagyk. Vas vm., (1920) 1610 lak. 

• *Kaledin, orosz lovas tábornok, szül. 1861 okt. 
12., megh. 1918 febr.-ban. A világháborúban 
1916-ig hadtestet vezetett, 1917. parancsnoka lett 
a 8. hadseregnek, júliusban az egész kozákhad
sereg hetmanja, 1917—18 telén a doni kozákok 
fölkelését vezette, rövid idő múlva öngyilkos lett. 

Kalenó (Kalenov), Zemplén vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kalifornia, l.északamerikaiáüam.ter. 409,973 
km2, (1921) 4.021,320 lak. Fővárosa Sacramenfo-
— 2. Alsó-K., két mexicói territórium: É.-i 
Alsó-K., ter. 70,017 km», (1921) 30,309 lak. Fő
városa Ensanada kikötő; D.-i Alsó-K., ter. 
70,074 km!, (1921) 39,300 lak. Fővárosa La Paz 
kikötő. 

Kalimnosz 1. Kálymnos- (XX. k.) 
•Kalina András, családi néven Szmetanay Já

nos, tót lróv szül. Alsókubinban 1872. Később 
ugyanott a Caplovic-könyvtár könyvtárosa lett. 
írt novellákat, mondákat: Návrat (Visszatérés); 
2 döb nasích otcov (Atyáink korából); Stary ze-
man (A vén nemes); Zamilovany idealiste (A sze
relmes idealista). Tótra fordított több klasszikus 
munkát. 

Kalis, 1. azelőtt orosz-lengyel kormányzóság, 
most Lengyelország része. — 2. K. (Kalicz), vá
ros, (1920) 44,613 lak. 

Kaliubieh, egyiptomi tartomány, (1917) 528,581 
lakossal. 

Kalivoda Kata, festő, 1916. megkapta a székes
főváros diját. 

Kalkisz (Egripo Negropnnte), Euböa görög 
nomosz fővárosa, (1020) 13,280 lak. 

Kalkutta, város Brit-Indiában, (1921) 907,851, 
elővárosaival 1.329,547 lak. 

Kállay, 1. Albert, a főrendiház tagja, megh. 
1922 júl. 31. 

2. K. András, nyűg. főispán, megh. 1919 okt. 
18.1917-ben képviselővé választotta a nyirbog-
dányi kerület. 

3. K. Miklós, iró, újságíró ós műfordító, szül. 
Budapesten 1885. Korán hírlapíró lett. A Nem
zeti Újság színikritikusa és irodalmi rovatának 
a vezetője. Sok esztétikai és irodalomtörténeti 
tanulmányt írt, melyek közül jelentősebbek a 
külföldi irodalom köréből vett témákkal foglal
kozók, írt költeményeket és színdarabokat is, 
melyek közül egyet az Uj Színpad mutatott be. 
Jelentősek műfordításai, kivált az újabb francia 
regények művészi tolmácsolásai. Sok fordítása 
van, megemlítendők közülök Rilke Studenbuch-
jának (Imádságos könyv), Rostand Don Jüan 
utolsó éjszakájának, Racine Andromaqejának 
és Bourget híres regényének, A nagyvilági dá-
mának fordítása. Egyéb művei: Versek (é. n.); 
Aranytükör (egyfelv., Uj Színpad); Tűz a gyár
ban (szinmfl 3 felv.). 

4. K. Tibor, pénzügyi politikus, a pénzügy
minisztériumnak 20 éven át volt tisztviselője, 
majd államtitkára, 1921 őszétől 1924 márc.-ig a 
pénzügyminiszteri tárcát viselte. Minisztersége 
idejéből való az egyenesadók reformja és a nép
szövetségi szanálási törvény megállapítása. A 
országgyűlésben Nagykanizsa képviselője. 

5. K. Zoltán, főispán, megh. 1914 júl. 21. 
Kallmorgen, Friedrich, német festő, megh. 

Grötzingenben 1924 jún. 2. 
Kalló, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes, 

vm., (1920) 2346 lak. 
Kallós (Kálistie), Zólyom vármegyében. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kallós Ede, tanár ós iró, újabb munkái: A 

magasztosság az íróművészetben, Ps. Longi-
nos értekezésének fordítása (1922); Sappho 
(1922); Görög mitológia (1923); Görög élet és 
műveltség (1924); Verborgenes Wissen (1924); 
Regélnek a múzsák (hellén regék, 1925); Meg
jegyzések és exkurzusok Archilochushoz című 
művének kéziratát a Magy. Tud. Akadémia kia
dásra elfogadta. 

Kallósd, kisközség Zala vármegyében, (1920) 
474 lakossal. 

Kállósemjén, nagyk. Szabolcs és Ung közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2903 lak. 

Kálmán 1. Imre, zeneszerző, újabb operettjei: 
Zsuzsi kisasszony (Vígszínház 1915); Csárdás-
királyné (Király-Szinház, 1916); Farsang tün
dére (u. o. 1919); A hollandi menyecske (u. o. 
1921); A bajadér (u. o. 1922); Marica grófnő 
(u. o. 1924); Girkuszhercegnö (u. o. 1926). 

*2. K. Oszkár, operaénekes, szül. Kis-Szent-
péteren (Temes vm.) 1890. Budapesten és Mün
chenben tanult énekelni, 1913. a m. kir. Opera
házhoz szerződött. A műsoron levő operák csak
nem összes főbb basszus ós bassz-bariton szere
peit énekelte, így : Gurnemanz (Parsifal), Király 
(Lohengrin), Fasolt (Rajna kincse), Marké (Tris-
tan), Sarastro (Varázsfuvola). 

*3. K. Péter, festő, szül. Zsablyán 1877 febr. 23. 
Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán kezdte 
Székely Bertalannál s a müncheni akadémián 
folytatta, főleg Stuck Fr. befolyása alatt. Rövid 
római tartózkodás után Münchenben telepedett 
le. Főképp alakos interieuröket és képmásokat 
állított ki Münchenben, Berlinben, Drezdában, 
Budapesten. 

Kálmáncsa. kisk., Somogy vármegye, (1920) 
1415 lak. 

Kálmánd (Cámin), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kálmáníalva (Kamanová), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kalmár, svéd lan, ter. 11,540 km^, (i92é) 231,363 

lak., fővárosa K., (1924) 18,358 lak. 
Kalmár, 1. Antal, közjogi iró és publicista, 

megh. Budapesten 1920 márc. 9. Halála után, 1920 
júl. elnyerte UJcrajna és Magyarország c. művé
vel Szemere Miklós 10,000 koronás pályadíját. 

2. K. Elza, szobrász, újabb művei: Horthy 
Miklós kormányzó bronz-mellszobra (államtulaj-
don); Elesett hős, az utóbbira 1924. megkapta a 
Tolnai-díjat. 

*3. K Henrik, újságíró, szül. Pozsonyban 1869. 
Betűszedő volt. A szociáldemokrata Volksstimme 
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című folyóirat szerkesztője volt, 1898. a Bánffy-
kormány alatt Budapestről és Sopronból kitiltot
ták, ekkor Pozsonyba ment, ahol 1914-ig párt
szervező és agitációs munkát fejtett ki. A Károlyi
kormányzat alatt a német ügyek miniszteri állam
titkára, a kommünben német népbiztos volt. A 
bíróság 1920 dec. 20. életfogytiglani fegyházra 
ítélte, de az Oroszországgal kötött egyezmény 
folytán a kicserélendő foglyok listájára került. 

•Kalmuk-vidék, 1920 óta autonóm tanácsköz
társaság Szovjet-Oroszországban, a Kaspi-tenger 
mellett, ter. 98,941 km*, (i9ao) 139,200 lak. Fővá
rosa TJráa (régi nevén Chanskaja-Stawka). 

Kálna (Galna), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Kálnaborfö (Horné Brhlovce), Hont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kálnarosztoka (Kalné), Zemplén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kálnás (Kalnist), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kálnó (Kalinovo), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kálnógaráb (Kalinovské Hrabovo), Nógrád 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Káinok (Cálnoc), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Káinoki 1. Henrik, hírlapíró, megh. Budapes

ten 1925 ápr. 4. 
2. K. Izidor, író, az Újság főmunkatársa, 

njabb szépirodalmi művei: Ujságíróiskola (1915); 
Az áldott lelkű Márta asszony (1917); Klárika 
doktor (1917); A kapitány meséi (1919); Diony-
sos füle (1920). 

Kálócfa, kisk. Zala vm., (1920) 457 lak. 
Kalocsa, r. t. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

(1920) 12,332 lak. 1921-ben lett nagyközségből r. t. 
város. A proletárdiktatúra alatt 1919 jún. 24. 
ellenfo rradalom tört ki, de a szervezetlen föl
kelést a vörös csapatok vérbe fojtották és a leg-
ártatlanabbak közül 18-at a főutca fáira akaszta
tott fel Szamuelly népbiztos. A további vérengzést 
Romanelli olasz ezredes közbelépése akadályozta 
meg. 1919 aug.-ban románok szállották meg a 
várost és csak nov.-ben távoztak, amikor is ma
gyar katonák vonultak be. 1925-ben megnyitot
ták a polgári iskola új, díszes épületét. 

*Kalocsay Kálmán, orvos, eszperantó író, szül. 
1891. A Literatura Mondó c. budapesti eszperantó 
lap egyik szerkesztője. Fordított magyar költők 
műveiből és átültette eszperantó nyelvre Az em
ber tragédiáját is. Eredeti költeményei: Mondó 
Kaj Koro (Budapest 1921). 

Kalodva (Gladova), Arad vm. (Tr. R.) 
Kalonda (Kalonda), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kalota (Caltyea), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kalotabikal (Bica romána), Kolozs vmegye. 

(Tr. R.) 
Ka.lota.'bö'kény(Buteni), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kalotadámos (Damos), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kalotanádas (Nadisul román), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
Kalotaszentkirály (Sáncraiu), Kolozs vm. 

(Tr. R.) 
Kalotaújfalu (Finciu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kálóz, nagyk. Fehér vm., (1920) 4420 lak. 

*Kalóz-part (Pirate Coast, Trucial Coast), 
brit védterület a Perzsa-öböl DK.-i részén, ter. 
15.600 km*, 80,000 lak. Fővárosa Dibai kikötő 
5000 és Sárája kikötő 15.000 lak. 

Kalsa (Kalsa), Abaúj-Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Kálti Márkus, XIV. sz.-i magyar krónikalró. 

Baranyai Decsi (Czimor) János (1. V. köt.: Becsi) 
XVI. sz.-i jeles magyar humanista 1593. Kolozs
várott megjelent Syntagma Institutionum Juris 
Imperialis ac üngarici c. müvében megemlíti, 
hogy Márkusnak nevezték azt az írót, ki ha 
őseink eredetét és viselt dolgait nem írja mog s 
nem tartja fenn számunkra, jött-ment idegenek
nek kellene magunkat tartanunk hazánk földjén-
Thuróczy is az ő művéből merítette krónikája első 
részének anyagát. Decsi kortársa, WaddingLukács 
(1578—1657) is ismeri a krónikaíró Márkus ne
vét, a XVII. sz.-i erdélyi szász Toppeltinus Lőrinc 
pedig 1667. ismétli Decsinek azt az adatát, hogy 
a magyarok eredetét Thuróczy és Bonflni előtt 
Márkus írta meg. A gróf Forgách-családnak a 
Magyar Nemzeti Múzeumban letett levéltára őrzi 
Leibitzer Joachim szepességi ó-lesznai ág. ev.. 
lelkész 1623-ig menő Diariumát, mely a tatár
járással kapcsolatban a Chronica Marcianára, 
Márkus krónikájára hivatkozik. Idézetéből a XV. 
sz.-i szepesszombati német nyelvű krónika forrás
megjelölését, mely ugyancsak a tatárjárás leírá
sánál a Cronica Martinianára hivatkozik, kijavít
hatjuk Cronica Marcianára. Ebből viszont az derül 
ki, hogy Márkus krónikás, kinek nevét a XV— 
XVII. sz.-ban még széltében ismerték, a XV. sz. 
előtt élt. Nevén kívül azonban történetíróink 
mindezideig jóformán semmit sem tudtak szemé
lyéről. Mátyás király történetírója, Thuróczy Já
nos, az utolsó magyar udvari krónikás, 1488. 
Brünnben és Augsburgban sajtó alá került króni
kájának előszavában megvallja, hogy müvének 
régibb részét két kötet krónikából merítette, me
lyek I. Károly és Nagy Lajos korában Írattak. 
Ez alapon történetíróink egészen helyesen e kirá
lyok korában keresték Márkus krónikaírót s vol
tak, kik tévesen egy XIV. sz. első felében élt Már
kus nevű ferencrendi provinciálissal azonosítot
ták. Márkus krónikaíró személyét, kilétét és vázla
tos életrajzát Jakubovich Emil magyar nemzeti 
múzeumi főkönyvtáros állapította meg a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság 1924 márc. 18. tartott 
ülésén bemutatott Adalékok legrégibb nyelv
emlékes okleveleink és krónikáink íróinak sze
mélyéhez című értekezésében (Magyar Nyelv, 
1924—25. és külön a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság kiadványainak 20. füz.). Jakubovich 
ama Hóman Bálint által megfigyelt szabálysze
rűségből kiindulva, hogy összes korábbi és egy
korú gesta- és krónikaíróink: Koppány udv. káp
lán, majd püspök, szt. László király udvari tör
ténetirója (1. Gesta Ungarorum, XX. köt.), Ano
nymus (P. mester, Péter óbudai, majd székes
fehérvári prépost) II. Béla király jegyzője és udv. 
történetírója (1. Anonymus Belae regis nótá
rius), Kézai Simon mester IV. László klerikusa 
és udv. történetírója, Tót-Solymosi Apród János, 
küküllei esperes, Nagy Lajos király titkos jegy
zője ós történetírója, egytől-egyig müveit, leg
inkább külföldi iskolázottsága udvari papok, káp
lánok, jegyzők és kancelláriai alkalmazottak és 
nem kolostoraikban meghúzódó szerzetesok vol
tak, Márkus krónikást is I.Károly és Nagy Lajos 
udvari papjai, kancelláriai alkalmazottai közt 
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kezdte keresni. Kutatásainak eredményekép meg
állapította, hogy a rég keresett krónikás nem 
más, mint a veszprémmegyei származású Kálti 
Szomajon fiának MiMlynak fia Márkus volt. 
Pályáját 1336. kezdte I. Károly király feleségé
nek, Nagy Lajos édesanyjának, Lokietek Erzsé-
beí királynénak udvarában. 1336—37-ben mint 
udvari pap, a királyné kápolnájának klerikusa 
volt. 1342—52 közt a mai felső Viziváros helyén 
elterült budai suburbium szt. Péter vértanúról 
elnevezett egyházának plébánosa lett, közben 
1352 körül az elözvegyedett királyné udvarából 
Nagy Lajos király udvarába és kancelláriájába 
lépett át és a királyi kápolnában őrzött királyi 
levéltár custosa, öre lett. Nagy Lajos kegyelmé
ből budai plébániája mellé székesfehérvári kano
noki stallumot is kapott, sőt a király az özvegy 
Erzsébet királyné közbenjárására veszprémi ka-
nóniát is kérelmez számára VI. Kelemen pápá
nál. 1354-ben a szerémi, szenternyei, vagyis kői 
káptalan prépostja. Utoljára 1358. találkozunk 
Márkus nevével. Ez évben a szt. István által ala
pított és dúsan javadalmazott székesfehérvári 
koronázó székesegyház custosa, őrkanonokja 
volt, saját házában Székesfehérvárott lakott s 
őrizte az ország kincseit, királyaink kiváltság
leveleit, nekrológiumait és tetemeit. Minden fel
tétele megvolt hozzá, hogy Nagy Lajos meg
bízásából megírja a magyarok történetét, illetőleg 
az őrzésére bízott gestákat, krónikákat, legen
dákat és nekrológokat egységes egésszé ke
rekítette ki, megtoldva saját korának történeté
vel. 1358-ban foglalták írásba a befejezetlenül 
maradt képes krónikát (1. Bécsi Képes Krónika, 
Márk krónikája, II. köt.). Ez évvel tűnik el Márkus 
krónikás is szemünk elől, művének díszesen illu-
minált címlapján Nagy Lajos trónon tílő képé
vel és az egyesített Anjou-magyar címerrel éke
sített másolata is csonkán maradt. Mondat és 
sorközben szakad meg az 1330. évnél, I. Károly 
Bazarád elleni hadjáratának elbeszélésében. Szö
vegét először 1867. I. Ferenc József megkoro
názása alkalmából Toldy Ferenc adta ki a Marci 
Ohronica c. dlszmüben Szabó Károly magyar for
dítása kíséretében. Márkus családi birtoka a 
veszprémmegyei Bánk község határába olvadt 
Catlu, Kathl, később Kált, Káltháza más néven 
Bánkfölde, Bánkháza (ma Kati puszta Bánk és 
Bársonyos közt) volt. Életrajzára vonatkozó ada
tokat, melyeket publikált források is támogat
nak, öalánthai 'Sidó István győrasszonyfai csa
ládi levéltárának 1795. irt, Jakubovich Emil bir
tokában levő elenchusa (iratjegyzéke) tartotta 
fenn. 

Kaluga, kormányzóság Szovjet-Oroszország
ban, ter. 26,507 km*, (1920) 1.209,954 lak. Fő
városa K., (1923) 43,959 lak. 

Kalugyer (Calugári), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kalusz, ma Lengyelországhoz tartozó falut a 

stryj-staniszlaui vasúti vonal mentén a világ
háborúban előbb az oroszok foglalták el, majd 
1915 jún. 6. a Linsingen-hadserog visszafoglalta. 
A Bruszilov-offenziva idején 1917 júl. 16. ismét 
az oroszok kezébe került. 
•Kalutara, város Ceylon-sziget brit korona

gyarmaton, (1921) 13,596 lak. 

Kalvarija, ma Litvániához tartozó város, 
régebben Szuvalki orosz kormányzósághoz tar
tozott s a világháború alatt 1915 nyarán heves 
harcok színtere volt. 

*Kalymnos (olaszul: Galimno), az Olaszország
hoz tartozó Dodekanezosz egyike az Aegei-ten-
gerben, ter. 109 km2, (1922) 14,000 lak. Fővárosa 
K., 11,000 lak. 

Kám, kisk. Vas vm., (1920) 810 lak. 
Kámaháza (Kamovci), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 

*Kamarai hites revizorok, 1. Revizor ok.(XX. k.) 
*Kaniara-Szinház, intim hatású darabok előadá

sára szolgáló kisebb befogadó képességű színház. 
A «Kammerspiele» Reinhardt után nyert jelentő
séget. Az első magyar K.-at Féld Irén alapította. 
A Nemzeti Színház K.-aelőször avolt Andrássy-úti 
Színház helyiségében nyertelhelyezést (1921—25.) 
1925 okt. 1. a Blaha Lujza-Szinházba ment át. 

Kamat. (1. XI. köt.) A háború, forradalom és 
a gazdasági viszonyoknak a pénz elértéktelene
dése következtében beállott megrázkódtatása a 
K.-láb rendkívüli emelkedését vonta maga után. 
Ily körülmények között K.-törvónyeink már nem 
elégítették ki az életet és különösen a törvényes 
K.-ra és a K. maximumára vonatkozó rendelke
zések nem mutatkoztak elegendőknek. Egyes 
alsó bíróságok ezek alapján még odáig is elmen
tek, hogy egyes esetekben a törvényes rendelke
zéseket nem tekintették hatályban levőknek. 
A legvisszásabb helyzetet az teremtette, hogy 
egyes adósok rosszhisszeinüen nem teljesítették 
kötelezettségeiket és inkább a szokásossá vált 
heti K.-ra helyezték el a pénzüket, ami által jo
gosulatlan nyereségre tettek szert, a hitelező 
pedig a késedelmi K. és a per-K. alacsonysága. 
következtében jogosulatlan veszteséget szenve
dett. E baj orvoslásáról a pénztartozás késedelmes 
teljesítése esetében a hitelezőt megillető kártérí
tésről szóló 1923. XXXIX. t.-c. gondoskodott, 
olykép, hogy késedelmi K. helyett az adós kár
térítéssel tartozik a hitelezőnek. E kártérítésnek 
kétféle a mértéke: szigorúbb és enyhébb. Szigo
rúbb kártérítés jár vétkes késedelem esetében. 
Enyhébb a kártérítés, ha az adós bizonyítani 
tudja, hogy késedelme nem vétkes, továbbá ha 
az adós személyes körülményeinél vagy élet
viszonyainál fogva teljesen nyilvánvaló, hogy a 
késedelem ideje alatt a tartozás összegével semmi -
képen sem nyerészkedett. A %-os kártérítés mér
tékét a minisztérium időnkint rendelettel hatá
rozza meg. 1924 dec. 10-ig a szigorúbb kártérítés 
kulcsa heti 2°/0, az enyhébb kártérítésé a Nem
zeti Bank leszámítolási K.-lábának másfélszerese 
volt (8759/1923. M. E. rendelet); attól fogva a 
szigorúbb kulcs havi l1/.,—2°/o, az enyhébb a 
NemzetiBank leszámítolási K.-lábát 2 %-kal meg
haladó évi o/0 (8074/1924. M. E. rendelet). E tör
vény hatálya eredetileg csak két évi időtartamra 
volt megállapítva, az 1925. XXXVII. t.-c. azonban 
hatályát a törvényhozás további rendelkezéséig 
meghosszabbította. 

*Kamban, Gudmundur, izlandi író, szül. 1888. 
Müveit dánul vagy angolul írja. Legismertebb 
drámája a Haddá Paddá, ezt követték a Királyok 
csatája és a Márvány c. színművek. Kagnar 
Finsson c. regénye igen elterjedt. 
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Kambodzsa (Gambodge), királyság Franeia-
Indokínában, ter. 175,000 km2, (1921) 2.402,585 lak. 
Fővárosa Pnom Penh, 62,688 lak. 

Kamcsatka, 1. Távolkeleti Tanácsköztársa
ság- (XX. köt.) 

Kamenec-Podolszkij, Podolia volt orosz kor
mányzóság fővárosa, (1923) 43,959 lak. Most Uk
rajnához tartozik. 

*Kamenev, L. B., orosz kommunista vezér, 
1917. Leninnel, Trotzkijjal és Zinovjewel az első 
bolsevik forradalom egyik vezetője volt. A bolse
vikok győzelme után beválasztották a tanács
kormányba, 1924 febr.-ban a népbiztosok taná
csának elnöke, 1926. római nagykövet lett. 

Kamenica, szerbiai falu Valjevo kerületben. 
A mellette levő magaslaton a szerb állast 1914 
nov. 14. a magyar-osztrák csapatok elfoglalták, 
dec.-ben kiürítették, 1915. okt.-ben azonban ismét 
elfoglalták. 

Kamenz, város Szászországban,(i9i9) 10,386 lak. 
Kamerlingh-Oimes, Heike, hollandi fizikus, 

megh. Leydenben 1926. 
Kamerun, volt német gyarmat Nyugat-Afriká

ban, 1919. megosztották Nagy-Britannia ós Fran
ciaország közt. 1. Brit-K (The Gameroons),tev. 
80,600 km*, (1924) 660,000 lak. Fővárosa Buea ki
kötő. — 2. Francia-K., (Terriioires du Game-
roun), területe 431,400 km2, (1924) 1.500,000 lak. 
Új fővárosa Yaunde. 

Kamimura, Hxkonojo, japán tengernagy, 
megh. 1916 aug.-ban. 

K amionka- Strumilo wa, ma Lengyelországhoz 
tartozó galiciai város a Bug mellett, melyLemberg-
nek az osztrák-magyar hadseregtől történt elfog
lalása után 1915. heves harcok szintere volt. 

Kammerer Ernő, politikus és történész, megh. 
Koppányszántón 1920 aug. 3. 

KSXO.OOSA(Kamoca), Komárom vm.(Tr.Cs.-Szl.) 
Kámon, kisk. Vas vm., (1920) 1500 lak. 

*Kampar, város Perlis brit védnökség alatti 
maláji szövetséges államban Brit-Indonéziában, 
(192D 12,325 lak. 

Kampen, németalföldi város Overyssel (Ove-
rijssel) tartományban, (i92é) 19,919 lak. 

Kampis János, Író, mint h. államtitkár nyu
galomba vonult, megh. 1922 jan. 23. 
*Kamysin, város Szovjet-Oroszországban, (1920) 

25,467 lak. 
Kán, kisk. Baranya vm., (1920) 351 lak. 
Kanada (Domivion of Ganada), északame

rikai önálló brit gyarmat, ter. 9.659,450 km8, 
(1925) 9.364,200 lak. Közigazgatási felosztását 
az alábbi táblázat mutatja: 

Tartomány 
és *territorium 

Terület 
km* 

Albertet - ... 
Brit-Kolumbia (British-

Columbia) 
*Jukon (Yukon territory) 
Manitoba.. . . 
*ÉNy.-i kerület (The 

North-West Territories) 
New-Brunswick 
Nova Scotia 
Ontario 
Prince Edward Is lanti 3 
Québec 
Saskatchevan 

Népesség 
(1921) 

661,200 588,. 

921,600 524,682] 
536,300 4,157 

I 652,2001 610,118 

3.217,200jí 8,000 
72,500! 387,876 
55,500 523,836 

1.054,800j2.933,662 
5,6501 88,615 

1.830,600 2.361,199 
651,900| 757,510 

Főváros 

Edmonton 

Victoria 
Dawson 
Winnipeg 

Ottava 
Predericton 
Halifax 
Toronto 
Charlottetown 
Québec 
Regina 

K.-Í1911 okt. 10. óta Sir Róbert Borden konzer
vatív kabinetje kormányozta, mely a brit biroda
lom egybetartozásának és egységének fenntartá
sát vallotta programmjául, midőn azonban a há 
boni kitört, K. részére olyan előjogokat biztosí
tott, melyek a függetlenségét alapozták meg. Bor
den 1914 aug. 1. a hadbavonuló brit kormány és 
az anyaország támogatására egy K.-i segítő expe
díció elküldését helyezte küátásba. Ezt a brit 
kormány aug. 6. magáévá tette és ezzel hozzá
járult ahhoz, hogy K. önálló hadsereget állíthas
son. 1917. az általános katonakötelezettséget is be
hozták. Borden 1917 okt. koalíciós kabinetet ala
kított és a dec.-i választásokban már e konzervatív 
liberális, más néven unionista párt élén ment 
bele a küzdelembe, melyben óriási többséget si
került szereznie. A K.-i kormány 1919 máj.-ban 
Washingtonban önálló K.-i követséget szervezett 
és ezzel magának az anyaországtól külön diplo
máciai képviseletet biztosított. Borden helyét 
1920 júl. 8. Meighen Arthur foglalta el, az 1921 
dec.-i választások azonban a konzervatívok 10 
éves uralmának véget vetettek és a liberáliso
kat emelték hatalomra. 1926 jún.-ig Mackenzie 
King liberális minisztériuma volt kormányon, 
amikor a védvámos konzervatív Meighen Artim-
nak adta át az elnökséget, de még u. a. évben a 
liberálisok újból kormányra jutottak. V. ö. Skel-
ton, Life and letters of W. Laurier (1921); Da-
foe, Laurier, a study in canadian politics (1922). 

Kanak (Konak), Torontál vm. (Tr. SzHSz.) 
Kanári-szigetek (Las Ganarias), az Atlanti-

Oeeánban, spanyol tartomány, ter. 7273 km», 
(1920) 457,663 lak. Fővárosa Sta Grúz de Tene-
rife kikötő, (1920) 52,413 lak. 

*Kanaszava, város Japánban, (1920) 129,320 lak. 
Kandia (Kréta, Megalokasztron, Heraklion), 

Kréta-sziget fővárosa, (1920) 24,848 lak. 
*Kandinszkij, Vaszilij, orosz festő és író, szül. 

Moszkvában 1866. Az expresszionista irány leg
jelentősebb képviselője. Szülővárosa nemzet
gazdasági akadémiáján jogot hallgatott, majd 
1896. Münchenben Stucknál tanult festeni. Meg
ismerkedvén Franz Marc-kal, kiadta vele a Der 
Blaue Eeiter c. folyóiratot A világháború kitöré
sekorhazatért Moszkvába, ahol mint műtörténész 
1920. egyetemi tanár lett. 1925-ben a weimari 
Bauhaus tanárául hívták meg. Számos grafikai 
mappája közül legismertebb a Kleine Welten 
(München 1923). Klánge c. fametszetekkel illusz
trált egy verseskönyvet; írt több színdarabot: 
Der gélbe Klang; Violett. Esztétikai munkái: 
Über das Geistige in der Maierei; Punkt und 
Linie auf Fláche. Monográfiája 1918. jelent meg 
Moszkvában a közokt. népbiztosság kiadásában. 
V. ö. W. Grohmann, V. K. (Leipzig 1924). 

•Kandó, 1. Kálmán (egerfarmosi), gépészmér
nök, tiszteleti műszaki doktor, szül. Budapesten 
1896 júl. 10. A műegyetemet Budapesten végezte. 
Mérnöki pályafutását a Cie. de Fives-Lille-nél 
kezdette meg, majd 1894—1906-ig a Ganz és Tsa 
budapesti gépgyárának villamos osztályában mű
ködött. 1906—1915-ig Westinghouse György 
szolgálatában állott, előbb mint az olasz W esting -
house-Társulat administrateur délégué-je, utóbb 
mint annak alelnöke. Ebben a minőségben kor-
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szakos jelentőségű munkásságot fejtett ki. O al
kalmazta először a nagyfeszültségű forgóáramot 
tóvasutak villamos vontatására s rendszerét, 
mely technikai és gazdasági szempontból is fé
nyesen bevált, az olasz Valtellina-vasúton pró
bálta ki először. Miután sikerekben dús olasz
országi működésének a világháború véget vetett, 
munkásságát itthon a Ganz és Tsa—Danubius 
r.-t.-nál folytatta tovább, hol 1917—1923-ig e tár
saság műszaki igazgatója, utóbb pedig vezérigaz
gatója lett. 1923 óta tevékenységét kizáróan egy 
új villamosvontatású rendszernek szenteli. Tudo
mányos érdemeiért 1921. a Magyar Tudományos 
Akadémia a Wahrmann-díjjal tüntette ki. 1922. 
a kir. József műegyetem a műszaki tudományok 
tiszteleti doktorává avatta, majd 1924. a mérnöki 
tanács elnöke lett, 1927. pedig a Mérnöki Kamara 
a törvényhozás felsőházának tagjává választotta. 
*2. K. László, festőművész, szül. 1886. Főleg 

arcképei révén vált ismeretessé, megfestette 
Horthy kormányzó, Apponyi Albert gróf kép
másait. 1911-ben a Képzőművészek Egyesületé
nek titkára lett. 

Kandt, Richárd, német Afrika-kutató, megh. 
Nürnbergben 1918 ápr. 29. a harctéren szenve
dett gázmérgezés következtében. 
*Kandy, Ceylon-sziget brit koronagyarmat 

Közép-tartományának fővárosa és kikötője, (1921) 
33,077 lak. 

Kanea, tartomány Görögországban, ter. 1835 
km2, (1920) 99,736 lak. Fővárosa K. (Chania), 
2í,88á lak. 
*Kánia Kálmán (Kányái), diplomata, szül. 

1869 nov. 7. A Keleti Akadémia elvégzése után 
előbb a fiumei kereskedelmi kamaránál, majd a 
konstantinápolyi konzulátusnál, később mint al-
konzul több helyen működött. 1902-ben diplo
máciai küldetésben Cetinjébe küldték, ahol két 
érig volt konzul. Ezután a külügyminisztériumba 
osztották be, ahol 1908. osztályfőnök lett. 1912. 
kinevezték követnek és meghatalmazott minisz
ternek Mexikóba, ahol a háború végéig maradt. 
1919-ben, az önálló magyar külügyminisztérium 
megalakulása után, annak szolgálatába lépett s 
1021. a külügyminiszter állandó helyettese lett, 
mint meghatalmazott miniszter és rendkívüli 
követ. 1925 okt.-től kezdve Magyarország berlini 
követe. 
•Kanizsai Ferenc, Író, családi nevén Csuka, 

szül. Magyarkanizsán (Báes-Bodrog vm.) 1879., 
megh. Budapesten 1914. Önálló müvei: Faustus 
redivivus; Ifj. Sóti Pál; A cserebogár; Bűn
társak. 

Kanizsamonostor (Banatski Monostor), To
rontál vm. (Tr. SzHSz.) 
•Kanko, koreai város, (1920) 20,276 lak. 
Kano, város Szudánban, 35,000 lak. 
Kánó, kisk. Borsod, Gómör és Kishont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 329 lak. 
Kánonjog (XI. k.). AK. mai egyedül autentikus, 

hivatalos és kizárólagos összefoglalása az új kia
dású egyházi törvénykönyv (Godex Juris Gano-
nici), amelynek a kiadását 1904. X. Pius pápa 
Arauum sane munus kezdetű motupropriójával 
rendelte el. A megalakított szerkesztőbizottság 
élén a későbbi államtitkár Gasparri Pietro bi-

bornok állott; az elkészült kódexet 1917. pünkösd
jén XV. Benedek pápa Providentissima mater 
Ecclesia kezdetű bullájával léptette életbe 1918 
pünkösdjétől kezdődő hatállyal és 1917. évi Gum 
iuris canonici kezdetű motupropriójával a tör
vénykönyv hiteles magyarázatára külön bíbor
noki bizottságot létesített. A kódexhez külön hi
vatalos forrásgyűjtemény (Collectanea fontium) 
készül. Maga a Codex Juris Canonici foly
tatólagosan számozott 2414 kánonból áll s a 
modern törvénykönyvek mintájára készült; 5 
könyvre, részekre és fejezetekre oszlik, a hosz-
szabb kánonok §okra vannak osztva. Az 1. 
könyv az általános szabályokat, a 2. a sze
mélyi jogot, a 3. a dologi jogot, a 4. a peres 
eljárást, az 5. a büntetőjogot tartalmazza. Függe
lékül (Documenta) 8 régebbi pápai ügylevél van 
csatolva, amelyek a pápaválasztásra, plébánosi 
konkurzusra, penitenciatartásra és a házasságra 
vonatkoznak. Az új kódex érintetlenül hagyta a 
keleti egyházi jogot, a liturgiái jogszabályokat 
és a konkordátumokat; lényegében a korábbi 
K.-ot foglalja össze, de kellő módosításokkal és 
kiegészítésekkel. A korábbi jogszabályok formai 
hatályukat elvesztették és csak a kódex rendel
kezéseinek értelmezésénél jöhetnek bizonyos ha
tárig figyelembe. Minden vonatkozásban meg
szűnt a korábbi büntetőjogi szabályok hatálya. 
V. ö. Sipos, Az új egyházi törvénykönyv főbb 
vonásai és újításai (Pécs 1918); u. a. Enchiridion 
Juris Canonici (u. o. 1926); Stutz, Der Geist des 
C. J. C. (Stuttgart 1918); Knecht, Das neue 
kirchl. Gesetzbuch (Strassburg 1918); Scharnagl, 
u. a. (München u. Eegensburg 1918). 

Kanora (Konora), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kansas, északamerikai állam, ter. 212,780 

km2, (1925) 1.812,936 lak. 
Kansas City, 1. város Missouri északamerikai 

államban, (1925) 367,481 lak. — 2. K., város 
Kansas államban (1920) 116,053 lak. 

*Kansz, a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti 
Szövetségének rövidített megjelölése. Ez az em
lített szövetség havonként megjelenő közlönyé
nek a címe is. 

*Kanszk, város Szovjet-Oroszország ázsiai ré
szén, (1920) 12,882 lak. 

Kan-szu, tartomány Kínában, becslés szerint 
5.928,000 lak. 

Kant, Immánuel, német filozófus, müveinek 
újabb kiadásai: B. Gassirer (1912 és köv.); K. 
Vorlander (9 köt. 1903—1913); F. Gross(& köt. 
1912 és köv.); Fischer, K.'s Briefwechsel (3 köt. 
1913); K.'shandschriftl.Nachlass,hgg.v. Adickes 
(3 köt. 1911—1920); K.-irodalom: Vorlander 
(1911); Bauch (1916); Vorlander, K. 11. Marx 
(1911); w.a.,,K.'sWeltanschauung(1919); Schmitt-
Wendel, K.'s Einfluss auf die englische Ethik. 
(1912); Brunswig, Das Grundproblem K.'s (1914); 
Kroner, K.'s Weltanschauung (1914); Sckwarz,. 
K. als Pádagog (1915); Marck, K. u. Hegel (1917); 
Simmel, K. (4. kiad. 1918); Gassirer, K.'s Lében 
u. Lenre (1918); u. a., Kleist u. K. (1919); Wil-
lems, K.'s Erkenntnislehre (1919); u. a., K.'s 
Sittenlehre (1919); Stange, Ethik K.'s (1920); 
Boette, K.'s Keligion (1920); Wichmann, Platón 
u. K. (1920). Az új K.-izmus f őkövetői a marburgi 
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filozófusok, Cohen és Natorp, továbbá a kritikai 
realizmusa Külpe, Messer, Dürr, a radikális 
relativizmusé pedig Vaihinger. A K.-Gesell-
schaft, melynek taglétszáma 1920-ban 1500 
volt, K.-Studien címen folyóiratot ad ki 1906 óta, 
1912 óta pedig ezenkívül a Philosophiscke Vor-
trage o. sorozatot is. Magyar fordításban újabban 
megjelent: Az örök béke (ford. ós bev. Babits 
Mihály, 1918); A gyakorlati ész kritikája (ford. 
Molnár Jenő, 1922). 

Kánter Károly, egyházi író, inegh. Budapes
ten 1920 nov. 20. 1915-ben esztergomi prelátus-
kanonok lett. 

Kanton, Kuangtung kínai tartomány fővárosa, 
egyszersmind a pekingi kormánytól elszakadt 
délklnai (kantoni) köztársaság székhelye, (1923) 
900,000 lak. K. főleg a világháború utáni időben 
lett fontos események színhelye Szűnjacen kor
mányzása alatt s ennek halála után, 1925-től 
1926 végén és 1927 elején nagy forrongás szin
tere volt, mely főkép az angolok ellen irányult. 
(L. Kína története, XX. köt.) 

Kántorjánosi, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 2885 lak. 

Kány, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 259 lak. 
Kánya, nagyk. Tolna vm., (1920) 1071 lak. 
Kányád (Uliefi), Udvarhely vm. (Tr. E.) 
Kányaháza (Calinesli), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Kányahegy (Kananka), Nyitra vmegyo. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kányavár, kisk. Zala vm., (1920) 383 lak. 
Kanyurszky György, kat. teológus és filoló

gus, egyetemi tanár, megh. Visegrádon 1920 
máj. 23. 

Kapás (Priekopa), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kapca (Kapca), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kapfenberg, mezőváros Stájerországban, (1923) 

11.203 lak. 
Kapi (Kapusany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kapi Béla, evangélikus püspök, szül. Sopron
ban 1879 aug. 1. A középiskolát és a teológiát 
szülővárosában, majd a rostocki és hallei egye
temeken elvégezvén, 1901. lelkésszé avatták. 
1902—1905-ig püspöki titkár volt Pápán; 1905— 
1917-ig Körmenden, 1917-től Szombathelyen volt 
lelkész. 1910-ben alapította és 1917-ig szer
kesztette a Harangszó c. vallásos néplapot. 1916 
végén a dunántúli evangélikus egyházkerület 
püspökké választotta. A Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság egyházi elnöke. Főbb müvei: 
Munkáskérdés és ker. erkölcstan (1902); Az em
ber tragédiájának világnézete (1903); Biblia és 
társadalom (1904); Pálfy József élete és művei 
(1907); Ad astra (A művelt társadalom kérdései, 
1908); Hitünk igazsága (Teol. dolg., (1909); Bol
dogság könyve (1911); Az én vallásom a Krisz
tus vallása (Teol. dolg., 1913); A nemzeti élet 
erőforrásai (A Cél, 1913); Háború és vallás 
(1916); TJj élet (1925); Az TJr oltalmában (Törté
neti elbeszélés, 1926). 

Kapinémetfalu (Nemcovce nad Torison), Sá
ros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kapipálvágása (Pavlovce), Sáros vmegye (Tr. 
-Cs.-Szl.) 

Kapisó (Kapisová), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kapivágása (Vagas), Sáros vm. (Tr. Os.-Szl.) 

Kapjon (Copleau), Szolnok-Doboka vm. (Tr.R.) 
Kaplat (Koplotovce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kaplany (Gápleni), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Káplány Géza, jogi író, nyug. Ítélőtáblai biró, 

megh. Budapesten 1927 febr. 26. 
Kapnikbánya (Capnic), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Kapocsány (Gopaceni), Bihar vm. (Tr. E.) 
Kapoles, kisk. Zala vm., (1920) 935 lak. 
Kápolna, nagyk. Heves vm., (1920) 1837 lak. 
Kápolnás (Cápálnas), Krassó-Szörény vin. 

(Tr. E.) 
Kápolnásfalu (Capálnita), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Kápolnásnyék, nagyk. Fejér vm., (1920) 2311 

lakossal. 
Kápolnokmonostor (Copalnic - Mánüftur), 

Szolnok-Doboka vm., (1920) 1230 lak., (Tr. R.) 
Kapoly, kisk. Somogy vm., (1920) 1048 lak. 
Kaponya (Kapona), Zemplén vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Kapor (Gopru), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Kapornak (Krplivnik), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Kaposfüred, kisk. Somogy vm., (1920) 1241 

lakossal. 
Kaposgyarmat, kisk. Somogy vm. (1920) 225 

lakossal. 
Kaposhomok, kisk. Somogy vm., (1920) 540 lak. 
Kaposi József, író, nevét 1919. Kaposyra 

változtatta, megh. Budapesten 1922 nov. 7. 
1921-ben lefordította Boccaccio Dante dicséretét. 
V. ö. Hendel Ödön, K. J. (Élet, 1922); Babits 
Mihály, K. J. (Nyugat, 1922). 

Kaposkeresztúr, kisk. Somogy vmegye (1920) 
1031 lak. 

Kaposmérő, kisk. Somogy vm., (1920) 1407 lak. 
Kapospula, kisk. Somogy vm., (1920) 603 lak. 

*Kapossy János, művészettörténész, szüleiéit 
Szombathelyen 1894 okt. 4. Főreáliskolai tanár 
volt, 1922 orsz. allevéltárnok lett. Kisebb tanul
mányain kívül önálló művei: A szombathelyi 
székesegyház és mennyezetképei (1922); F. A-
Hülebrandt (1924). 

Kaposszekcső, kisk. Baranya vm., (1920) 1618 
lakossal. 

Kaposszentbenedek, kisk. Somogy vm., (19201 
562 lak. 

Kaposszentjakab, kisk. Somogy vm., (1920) 
486 lak. 

Kanosszerdahely, kisk. Somogy vm., (1920) 
494 iák. 

Kaposújlak, kisk. Somogy vm., (1920) 539 lak. 
Kaposvár (1. XI. köt.), rendezett tanácsú város 

Somogy vm. A háború és a forradalmak lezaj-
I lása óta rohamos fejlődésben van. Lakosainak 
száma az 1926. megejtett összeírás szerint 30,000. 
Házainak száma 3000. Nagyarányú építkezések 
folynak úgy a magán-, mint a középítkezés terén. 
Az 1918. megalakult leánygymnázium-egyesillet 
a város anyagi támogatása mellett felépítette tan
intézetét, felépült a Hősök temploma, továbbá az 
iparosok székháza, egy új tűzoltólaktanya, a 
polgári fiúiskola intézete, a magyar államvas
utak bérházai és a város 40 kislakásos épülete, 
A várost csatornázták, utcáit újra rendezték, a 
vízműtelepet kibővítették. Ujabb intézménye a 
városnak a fövenyiürdő artézi kutakkal, 200 ka
binnal. Folyamatban van 1926. egy új városi 
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mozgófénykópszinház, egy nagy városi bérház, a 
-felső kereskedelmi iskola részére új épület, kultúr
palota és az anya- és csecsemővédő egyesület 
székházának felépítése. 

Káposztafalva (HrabuMce), Szepes vm. (Tr. 
€s.-Szl.) 

Káposztásszentmiklós (Nicolesti), Maros-
Torda vm. (Tr. R.) 
*Kapp, Wolfgcmg, német politikus, szül. New-

Yorkban 1868 júl. 24., megh. Lipcsében 1922 jún. 
12. Gubenben volt állami tisztviselő, majd előadó 
9, porosz földmivelésügyi minisztériumban, 1906 
—1916. és 1917—20. mezőgazdasági főigazgató 
Kelet-Poroszországban, 1916. megtámadta Beth-
mann-Hollweg politikáját a DienationalenKreise 
und der Reichskanzler röpiratában, 1918. egyik 
megalapítója volt a német hazafias pártnak s a 
birodalmi gyűlésen konzervatív képviselő, 1920 
márc. 13. Lüttwitz tábornokkal és az ezzel tartó 
csapatokkal Berlinbe vonult, leteltnek nyilvání
totta a kormányt és magát tette meg birodalmi 
kancellárnak. Ennek ellensúlyozására a szociál
demokrata párt általános sztrájkot hirdetett. A 
birodalmi csapatok a mozgalmat elnyomván, K. 
Svédországba menekült, de 1922. önként jelent
kezett Lipcsében a birodalmi törvényszéknél, 
ámde még a főtárgyalás előtt meghalt. 

Kaprevár (Cáprioara), Krassó- Szörény vm. 
(Tr. E.) 

Kaprivnica=Kapronca, 8096 lak. (Tr. SzHSz.) 
Káptalanfa, kisk. Zala vm., (1920) 1117 lak. 
Káptalanfalva (Captalanfalau), Torontál vm. 

(Tr. R.) 
Káptalanhodos (Hodis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Káptalantóti, kisk. Zala vm., (1920) 890 lak. 
Káptalanvis, kisk. Sopron vm., (1920) 308 lak. 
Kapteyn, Jacóbus Cornelius, németalföldi 

csillagász, megh. Amsterdamban 1922 jún. 18. 
Kapucinusok (Ordo Fratrum Minorum Ga-

pueinorum), róm. kat. egyházi rendnek 1920-ban 
í6 tartománya, 8 kommisszáriátusaés 42 misszió
kerülete volt, összesen 9769 taggal, 569 konvent
tel ós 202 hospitiummal. 1920-ban a rend gene
rálisának P. Josefus Antoniust választották. 
Csonka-Magyarországon -4 rendháza van. 

Kapuszög (Vorocov), Ung vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kapuvár, nagyk. Sopron vm., (1920) 8662 lak. 
Kára, kisk. Somogy vm., (1920) 302 lak. 
Karabacek, JosepA, lovag, osztrák orientalista 

megh. Bécsben 1918 ott. 9. 
Karácodfa, kisk. Baranya vm., (1920) 112 lak. 
Karács (Caraci). Hunyad vm. (Tr. R.) 
Karácsfa (Hagendorf, Hagersd&rf) Vas vm. 

Karácsfalva (Karácsfalva), Ugocsa vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Karacsi, kikötőváros Bombay tartományban, 
Brit-Előindiában, a katonasággal együtt (1921) 
216,883 lak. 

Karácsond, nagyk. Heves vm., (1920) 3580 lak. 
Karácsonfalva (Gráciunesti), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Karácsonmező (KraÖunovce), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Karácsonyfa, kisk. Zala vm., (1920) 386 lat. 

Karácsonyi János, történetíró (1. XI. köt.), 
nagyváradi káptalani nagyprépost, vovádriai cím
zetes püspök, a Magyar Heraldikai és Genealó
giai Társaság alelnöke. Élénk tudományos tevé
kenységet fejt ki fóleg a román impérium alatt 
álló területek folyóirataiban. Újabban megjelent 
főbb művei: A moldvai csángók eredete (1914); 
Magyarország egyháztörténete (1915); Szent 
László meghódítja a régi Szlavóniát (Akadémiai 
Értekezések, 1916); A magyar nemzet történeti 
joga hazánk területéhez (Í916, u. a. röviden olasz 
nyelven, 1921); A váradi káptalan megrontása 
(1922); A hét vár; Szent Ferenc rendjének tör
ténete Magyarországon 1711-ig (1922—24,2 k.); 
A görög-katholikus magyarok eredete (1924); 
Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete 
(1924); A székelyek ősei és a székely magyarok 
(1924); A magyar nemzet honalapítása (Í925); 
Gróf Mailátli Gusztáv erdélyi püspök szárma
zása (1925); Szent László király (1926). 

Karád, nagyk. Somogy vm., (1920) 3667 lak. 
*Karafiáth Jenő, politikus, szül. Budapesten 

1883 júl. 31. Budapesten végezte jogi és bölcsé
szeti tanulmányait. 1919-ben a kincstári jogügyi 
igazgatóság tanácsosi szókéből szólították el a 
belügyminisztériumba politikai államtitkárnak, 
amely állást azután a miniszterelnökségi állam
titkársággal cserélte föl. Tagja volt az első és 
második nemzetgyűlésnek, utóbbinak háznagya. 
1926. orsz. képviselőnek választották. Az Orsz. 
Testnevelési Tanács elnöke. Egyik alapítója és 
alelnöke volt Magyarország Területi Épsége Vé
delmi Ligájának. Sikeres tevékenységet fejtett ki 
a hírlapirodalom terén is, sűrűn jelentek meg 
cikkei, költeményei, tárcái és műfordításai. Első 
verskötete: Akkordok 1909. jelent meg. 

Karagyorgyevics, Alexisz, szerb herceg,megh. 
1920 márc. 4. 

Karaj (Krajné), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Kar akalpak vidék, autonóm tanácsköztársaság 

Szovjet-Oroszország ázsiai részén, az Amur-Dar ja 
deltájánál, ter. 10,223 km*, (1920) 274,700 lak. Fő
városa Jurtkub (régebben Petro-Alexandrovszk). 

Karakirgizek területe, autonóm tanácsállam, 
ter. 216,220 km*, (1920) 799,000 lak. Fővárosa 
Dzsapor-ábad. K. 1924. alakult a régebbi Szemir-
jecsenszk kormányzóság helyén. 

Karakó, kisk. Vas vm., (1920) 557 lak. 
Karakol (régebben Frzsevalszk), város Szov

jet-Oroszország ázsiai részén, (1920) 10,187 l a t 
Karakószörcsök, kisk. Veszprém vm., (1920) 

711 lak. 
Karánberek (Lindenfeld), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Karancs (Karanac), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Karancsalja, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1412 lak. 
Karancsapátf alva, kisk. Nógrád és Hont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 424 lak. 
Karancsberény, kisk. Nógrád és Hont közig. 

egy. egyes, vm., (1920) 646 lak. 
Karáncsfalva (Gráncesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Karancskeszi, migyk* Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 1523 lak. 
Karancsság, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., H920) 1227 lak. 
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Karánsebes (Garansebes),T. t. város Krassó-
Szörény vm, (1922) 7619 lak. (Tr. R.) 

Karasjeszenő (Jasenovo), Temes vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Karasszentgyörgy (Jurjova), Krassó-Szö-
rény vm. (Tr. R.) 

Kárász, kisk. Baranya vm., (1920) 492 lak. 
Karaszkó (Kraskovo), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Karaszna (Krasnovce), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Karásznó (iTráswo,), Trencsén vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Karasznyán (Krasnany), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Karaszó (Carásáu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kárásztelek (Garastelec), Szilágy vm. (Tr. B.) 
Karasztó (Gárástáu), Hunyad vm. (Ti-. R.) 
Karategin, hegyes vidék Bokhara kánság 

ÉK.-i részén, 10,792 km*, kb. 60,000 lak. 
Karátföld, kisk. Vas vm., (1920) 820 lak. 
Karátsonyifalva (Ofsenita), Torontál vm. 

(Tr. R.) 
Karátsonyiliget (Soka), Torontál vm. (Tr. R.) 
Karavukova = Bácsordas. 
Karbin, mandzsúriai város, (1922) 103,400 lak. 
Karcag, r. t. város Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

(1920) 22,569 lak. 
Karcfalva, (Cárfa), Csík vm. (Tr. R.) 

*Karch Kristóf, egyetemi tanár, szül. Beresz 
tócon (Torontál vm.) 1877. Főiskolai tanulmányait 
Budapesten végezte. 1902-14-ig a budapesti keres
kedelmi főiskola tanára, 1917-20. a Pénzintézeti 
Központ főrevizora volt, 1920 óta az egyetem köz
gazdaságtudományi karának tanára. Irodalmi 
munkássága: A könyvvitel tankönyve (Erdélyi 
J. Jenővel, 1908); Az aranymérleg (Kuncz Ödön
nel, 1926). A Magyar Nemzetgazdasági Ligában 
előadást tartott az aranymérlegről, amely nyom
tatásban is megjelent (1926). 

Karcsa, kisk. Zemplén vm., (i»so) 2068 lak. 
Karcsava (Krcava), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Karczag, 1. László, orvos, szül. Szolnokon 
1886 jún. 12. Filozófiai doktorátusát Berlinben 
1908., orvosi oklevelét Budapesten 1914. szerezte. 
1914-ben a Korányi-klinikára került, ahol 1923. 
adjunktus lett. A Magyar Insulin-bizottság 1924. 
Torontóba küldte az insulin tanulmányozására. 
1926-ban magántanárrá habilitálták a budapesti 
egyetemen a belső betegségek terápiája, különös 
tekintettel a kísérleti orvostanra e. tárgykörből. 
Tudományos dolgozatai bel- és külföldi szakfo
lyóiratokban jelentek meg. A kísérleti tuberku
lózisról végzett tanulmányát (Brauers Beitr. 
1918) a budapesti orvostudományi kar a báró-
Korányi Frigyes-díjjal tüntette ki. Egyéb főbb 
munkái: Methoden der Elektropie (Abderhalden, 
Handbueh der biol. Arbeitsmethoden); The use 
of the albínó rat in insulin standardizatlon. The 
normál blood sugár and the glycogen of the liver 
and muscles (Royal Society of Canada, Section 
V., 1925). 

2. K. Vilmos, író és színigazgató, megh. 
Badenban 1923 okt. 11. Lehár, Kálmán, Fali 
operettjei indultak útnak Karozag színházaiból.. 
Leányát, Lüit,Marischka Hubert, ismert operett-
szinósz vette feleségül. 

Karditza, város Görögországban, (1920) 12.61S 
lakossal. 

Kardó (Goidáu), Bihar vm. (Tr. R) 
Kardos (Kardosova Vieska), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kardos Albert, irodalomtörtónetíró, megh. 

Debrecenben 1924. 
Karelia, Ny.-i részét 1919. Finnországhoz csa

tolták, K.-i része 1923. autonóm tanácsköztársa
sággá alakult. Ter. 118,178 km*, (1920) 215,808 
lak. Fővárosa Petroszavodszk. 

•Karfreit (olaszul Gaporetto, szlovénul Koba-
rid), helység a régi osztrák Görz és Gradiska 
tartományban, most Olaszországhoz tartozik. A 
világháborúban az Isonzó-melletti csatákban nagy 
harcok színhelye volt. 

*Karge, Panl, német katolikus teológus és 
orientalista, szül. Lawitzban 1881 okt. 3. A miins-
teri egyetem tanára. Művei: Gesch. d. Bundes-
gedankens im Altén Testament (1910); Resultate 
d. neuen Ausgrabungen u. Forschungen in Palas-
tina (3. kiad. 1913); Babylonisches im Neuen 
Testament (1913); Rephaim (1917). 

Karika (Greaca), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Karinthy Frigyes, szatirikus hajlamú iró, kor

társainak sok furcsaságát és félszegségét figu
rázza ki humoros karcolataiban. Irodalmi torz-
képeivel új műfajt teremtett irodalmunkban, 
ügyesen utánozva jelesebb íróink stílusát ós 
modorosságait. Későbbi munkáiban a régi egy
szerű históriák helyett bonyolultabb, különös 
témákat keres s küzd irodalmi és társadalmi 
életünk fonákságai ellen. Regényei és drámái 
is sikort arattak. Van sok fordítása is, kivált 
angolból és franciából, közülök Swift Gulliverjé
nek teljes fordítása válik ki. Újabb munkái: így 
irtok ti (karikatúrák, 1912, 2. kiad. I—II., 1924); 
Esik a hó (elb., 1912); Görbe tükör (humo
reszkek, 1912); Ballada a néma férfiakról (elb., 
1912); Együgyű lexikon (1912, 2. kiad., 1923); 
Budapesti emlék (rajzok, 1913); Grimasz (1914); 
írások írókról (1914); A repülő ember (1915); 
A vándor katona (Ernőd Tamással, 1915); Két 
hajó (1915); Aki utoljára nevet (humoreszkek, 
1916); Utazás ,Faremidóba (1916); lanár úr 
kérem (1916); O nyájas olvasó (1916); így lát-. 
tatok ti... (humoreszkek, 1917): Beszéljünk 
másról (1918); Krisztus vagy Barabás (elb., 
1918); A bűvös szék (1918); Gyilkosok (elb., 
1919); Két mosoly (elb., 1920); Kötéltánc (reg., 
1920); Kísérleti módszer (1 felv., Belvárosi Szín
ház, 1920); Ne bántsuk egymást (elb., 1921); 
Hökömszinház (kis tréfák és jelenetek, 1921, 2. 
kiad., 1926); Holnap reggel (tragikomédia 3 felv., 
Madáeh-Szinház, 1916, Belvárosi Színház, 1926); 
Jelbeszéd (1921); Vitéz László színháza (Bées 
1922); Visszakérem az iskolapénzt (1922); Ne
vető dekameron (száz humoreszk, 1923): Karún 
al Basid (kis elb., 1924); írta ... (színházi kari
katúrák, 1924); Két álom (játék, 1923); Legenda 
az ezerarcú lélekről (1925); Egy tucat kabaré 
(1924); Kikérdezett? (tanulmányok, 1926); Ga-
pillaria (reg., 3. kiad., 1926); Drámák ecetben 
és olajban (humoreszkek, 1927); Heuréka^-
moreszkek, 1927); Lepketánc (1 felv., Belvárosi 
Színház, 1927); A másik Kolumbusz (1927). 
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Karintia, előbb osztrák koronatartomány, 
1918-tólNémet-Ausztria egyik országa, 9500 km2, 
(1920) 366,589 lak. A saint-germaini békében 330 
km2 területet 6800 lakossal Olaszországhoz, 480 
km2 területet 16,700 lakossal a Szerb-Horvát-
Szlovén királysághoz csatoltak. Déli és keleti 
részében 1920 okt. 10. népszavazás történt, amely
nek eredménye volt a vitás rész Ausztria bir
tokában való meghagyása. 

Karjejev (Karejev), Nikoláj Ivanovics, orosz 
történetíró, megh. Szent Péterváron 1921 f ebr.-ban. 

Karki, város Turkménia tanácsköztársaság
ban, (1925) 10,000 lak. 

Karkóe (Trakovice), Nyitra m (Tr. Cs.-Szl.) 
Kari K. Lajos, egyetemi tanár, 1920. követte 

a Budapestre, majd a Szegedre menekült kolozs
vári egyetemet, 1922. nyugdíjazták. 1922-23-ban 
Münchenben, 1923—24. Bécsben, 1925. Parisban, 
Rómában és Nápolyban végzett forráskutató és 
kézirattanulmányokat. Hazai és külföldi szak
folyóiratokban számos referátuma és cikke jelent 
meg. Egyéb művei: Müncheni vonatkozású tanul
mányai: Seltene franz. Druckwerke (Zeitschr. 
fiir. franz. Spr. 1924); Notice sur quelquesmanusc. 
ital. (u. o.); Un erasmiste espagnol (R. du Seiz. 
Siécle 1924); Une decouverte... bibi. marotique 
(R. Seiz. Siécle 1923). Bécsi vonatkozású: Notice 
sur le fonds esp. de la Bibi. Vat. á Vienne (Eevista 
de Archivos 1924, R. des Bibi. 1924). Párisi kuta
tások eredménye: L'Art d'amour de Guiart 
(Zeitschr. für rom. Phil. 1924); Bcho elNarcissus 
von Guillaume Coquillart und Jean de La Fontaine 
(Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit. 1924); Die burgun-
dische Diehtung und der Totentanz (Zeitschr. f. 
rom. Phil. 1925); La légende de l'Hermite et le 
Jongleur (R. de Langues Rom. 1925); Une ballade 
morale et Francois Villon (Le Moyen Age 1925). 
Római kéziratról: Notice sur un légend. his-
torique conservé a Romé (R. Archéologique 1925., 
Szent Imre és Szent László legendájáról). 

Karlova (Dragutinovo), Torontál vm., (1921) 
5602 lak. (Tr. SzHSz.) 

Karlovac = Károlyváros. 
Karlovszky Bertalan, festő, 1920. elnyerte a 

Horovitz-dijat. A Képzőművészeti Társulat al
elnöke, 1924. pedig kormány fő tanácsos lett. 

Karlsbad (Vari/ Karlovy), fürdőváros Cseh
országban, (1921) 19,496 lak. 

Karlskrona, város Svédországban, (1921) 27,055 
lakossal. 

Karlsruhe, kerület Baden német szabadállam
ban, ter. 2632 km2, (1925) 667,653 lak., fővárosa 
Baden (1925) 145,694 lak. 

Karlstad, város Svédországban, (1921) 19,245 
lakossal. 

Karmacs, kisk. Zala vm., (1920) 1162 lak. 
"Kármán, 1. Elemér, krrminálpedagógiai író, 

törvényszéki bíró, szül. 1875., megh. Budapesten 
1927 febr. 20. Pia K. Mór (XI. köt.) pedagógusnak. 
Számos tudományos értekezést irt magyar és né
met nyelven. Fő müve: A gyermekek erkölcsi 
hibái és erkölcsi betegségei. 

2. K. József, újabb bibliográfiája: Gál Józsa, 
K. stílusáról (Rákosliget); Kéky Lajos, A «szép-
lélek» irodalmunkban (írod. Közi. 1916); Szinnyei 
P., K. és az Uránia névtelenjei (Budapest 1924). 

3. K. Mór, pedagógus (1- XI. köt.), megh. 
Budapesten 1915 okt. 14. Halála után megjelent 
műve: Ethika (1921). V. ö. Magyar Paedagogia, 
1916: 513—600, Kármán-szám, ebben K. dolgo
zatainak teljes jegyzéke. 

*4. K. Tódor, mérnök, K. 3. fia, szül. Buda
pesten 1881 máj. 11. Tanulmányait a budapesti 
műegyetemen végezte, ahol 1902. tanársegéd 
lett. 1906—08-ig a göttingeni egyetemen tanult 
tovább, itt lett 1910. magántanár, 1912. rendes 
tanár és az aerodinamikai intézet igazgatója 
az aacheni műegyetemen. 1925-ben a göttingeni 
tud. akadémia levelező tagjául választotta. írt 
különböző cikkeket magyar és német tudományos 
folyóiratokba és gyűjteményes munkákba; szer
keszti és kiadja a vezetése alatt álló intézetnek 
időközönként megjelenő tudományos kiadvá
nyait : Abhandlungen aus dem Aerodynamischen 
Institut an der Teehnischen Hochschule Aachen. 

Karmazinesd (Cármazinesti), Hunyad vm. 
(Tr. R.) 

*Karner Frigyes Károly, evangélikus teológus, 
szül. Kőszegen 1897 jan. 3. Sopronban és Lipcsé
ben végezte tanulmányait, majd lelkésszé avat
ták. 1923-ban teológiai tanár lett, 1924. pedig a 
pécsi egyetem soproni teológiai fakultásán az 
újszövetség és rendszeres teológia segédtudo
mányai című tanszék helyettese. Művei: Epik-
tetos életfilozófiája; Pál apostol és a filozófia; 
Die Bedeutung des Vergeltungsgedankens für die 
Bthik Jesu. 

Karolina, két állam az északamerikai Egye
sült-Államokban: Észák-K. (North-Carolina), 
ter. 135,778 km2, (1925) 2.759,014 lak. Fővárosa 
Wilmington, 46,390 lak. — Dél-K.(South-Garo-
lina), ter. 80,258 km2, (1925) 1.779,084 lak. Fő
városa, Colombia, 37,524 lak. 

Karolinák, szigetcsoport, volt német gyarmat, 
kormányzatával az entente legfőbb haditanácsa 
a világháború után Japánt bízta meg. 

Karolinentnal (csehül Karlin), Prága kül
városa, (1921) 25,046 lak. 

Károly, több uralkodó és fejedelmi személyiség 
neve: 

1. IV.Károly, Magyarország apostolikirálya, 
I. Károly néven Ausztria császára (1. XI. köt.), 
megh. Funchalban, Madeira szigetén, 1922 ápr. 1. 
A világháborúban eleinte a tescheni főhadiszál
láson működött, majd 1916. a XX. hadsereget 
vezényelte az olasz fronton, később a keleti fronton 
volt hadseregparancsnok. Ferenc József halála 
után, 1916 nov. 21. foglalta el mindkét trónját; 
Magyarország királyává koronázták a budavári 
koronázó székesegyházban 1916 dec. 30. A koro
názó ünnepi szertartást Gsernoch János bibornok 
hercegprímás, esztergomi érsek és Tisza István 
miniszterelnök végezték; ugyanakkor Zita ki
rályné fejére Hornig Károly bibornok, veszprémi 
püspök tette a koronát. Ausztria és örökös tarto
mányai császárává koronázása ellenben nem tör
tént meg. K. első dolga volt a háború kezdete 
óta elnapolt osztrák birodalmi gyűlést újra össze
hívni 1917 májusára. Itt azonban kitűnt, hogy a 
nemzetiségek elszakadásra való törekvései sokkal 
inkább előrehaladtak, semhogy további engedmé
nyekkel őket megnyerni lehetett volna. A rend-
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kívül súlyos belső és külső politikai helyzet már 
trónralépésekor meggyőzték K.-t a béke szükséges
ségéről. Ezért már kezdetben új politikusokkal 
vette magát körül, akik közül azonban csupán 
Gzernin gróf külügyminiszter bizonyult elődeinél 
önállóbbnak és tehetségesebbnek. Jóllehet a szö
vetségi hűségmegakadályozta abban, hogy külön
békét kössön, mégis tudomására adta a német had
vezetőségnek és a politikai élet irányadóinak.hogy 
Németországnak Blszász-Lotharingiáról való le
mondása árán az általános béketörekvésekhez kell 
csatlakozni. B célból Gzernin gróf tárgyalásokat 
kezdettanémet kormánnyal,mely azonban ezt nem 
támogatta, jóllehet maga a német hadvezetőség 
nem idegenkedett többé a béke gondolatától. 
Mindezek az őszinte bóketörekvések a német po
litikai élet vezetőinél, de elsősorban magánál 
II. Vilmos császárnál bizalmatlanságot kel
tettek K. iránt. Ezt még fokozta K.-nak 1917 
márc. 24. kelt és 1918 tavaszán közzétett levele, 
melyet sógorához, Sixtus parmai herceghez 
intézett s amelyben hangoztatja abbeli törekvé
sét, hogy szívesen támogatja «Pranciaország jo
gos igényét Elszász-Lotharingiára» a berlini ud
varnál. Ennek a levélnek nyilvánosságra hozása 
a német hivatalos sajtó ellenkezését váltotta ki. 
K., hogy a Monarchiát a biztos összeomlástól 
megmentse, 1918 okt. 16. manifesztumban szólí
totta fel az osztrák birodalmi képviselőket, ala
kuljanak át nemzeti tanácsokká s készítsék elö 
Ausztria átalakítását szövetséges államokká. 
A felbomlást azonban ez már nem tudta feltar
tóztatni, jóllehet okt. 27. különbeké-ajánlatot 
tett a Németországgal való tárgyalások eredmé
nyének megvárása nélkül az Egyesült-Államok
nak. Azonban ez is eredménytelen maradt s 
nov. 11. K. lemondott az általa elismert Német-
Ausztria államügyeiben való minden részvétel
ről s a Lammasch-kormányt felmentette. Nov. 
13. családjával Eckartsauba ment, ahol hasonló 
tartalmú nyilatkozatot tett Magyarországra vo
natkozólag (1. Eckartsaui nyilatkozat, XX. köt). 
Miután az új osztrák kormány K.-t kiutasította 
Német-Ausztria területéről, Svájcba ment, előbb 
Gstaad-kastólyba, később Pranginsba, ideiglenes 
tartózkodásra. 1921. márc.-ban környezetének 
megfontolatlansága arrabírta K.-t, hogy idő előtt 
visszatérjen Magyarországba, azonban az en-
tente s főleg a kisentente ellenállása miatt 
vissza kellett térnie Svájcba. 1921 okt.-ben újra 
érvényesíteni akarta trónigényeit s Zita királyné
val együtt repülőgépen meglepetésszerűen Szom
bathelyre érkezett s a főváros felé tartott az út
közben hűségesküt tett kisebb esapattestekkel. 
Az entente fellépésére azonban Budaörsnél a 
kormánycsapatok feltartóztatták, mire a király
néval és környezetével visszavonult Tatára, ahol 
az entente parancsára letartóztatták s előbb a 
tihanyi kolostorba vitték, onnan Bátaszékre, ahol 
az angol Glowworm monitorra vitték, majd a 
Fekete-tengeren át az angolok a Cardiff hajón 
Punehalba, Madeira szigetére. Ott a szokatlan ég
hajlat gyenge szervezetét megtörte s 1922 ápr. 1. 
meghalt. K. és Zita királyné gyermekeit 1. Zita, 

XIX. köt. (L. még Magyarország története, 
XX. köt;) 

2. K. István főherceg, magyar kir. herceg, 
a világháború alatt mint az újonnan kiépítendő 
lengyel állam trónvárományosa szerepelt. Véd
nöke volt a Vöröskeresztnek és az egész hadi 
ellátásnak, azonkívül a krakói tudományos Aka
démiának. 

3. K., román király, meghalt Szinajában 1914 
okt. 10. 
4. K, volt román trónörökös, Ferdinánd román 

király és Mária királyné legidősebb fla, szül. Peles 
kastélyban, Szinaja mellett 1893 okt. 3. 1921 
márc. 10. házasságot kötött Heléne görög királyi 
hercegnővel (szül. 1896 ápr. 20.), Konstantin 
király és Zsóíia királyné leányával. Bratiann 
miniszterelnökkel való ellentéte s az ellenzéki 
pártokkal, az erdélyiekkel és a romániai fasisz
tákkal való szövetkezése K. és az udvar közt 
meghasonlást idézett elő s 1925 dec. 31. kül
földről a királyhoz intézett levelében lemondott 
trónöröklési jogáról. A trónöröklés joga fiára: 
Mihai hercegre (szül. Poisor-kastélyban Szinajá
ban, 1921 okt. 25.) szállott. 

6. K. Eduárd, Szász-Koburg-Gotha hercege, 
a forradalom következtében 1918 nov. 14. a trón
ról lemondott. 

Károly, 1. János, egyházi író, c. püspök, megh. 
Székesfehérvárott 1916 jan. 16. 

*2. K. József Irén, matematikus, szül. Göncön 
1854 márc. 6., a jászóvári premontrei kanonok
rend tagja. A nagyváradi gimnázium tanára 
volt, majd a kolozsvári egyetemen magántanárrá 
habilitáltatván, a nagyváradi kir. kat. jog
akadémia rendes tanára lett. Az Eötvös Loránd 
Math. és Phys. Társulat egyik alelnöke. Főbb 
müvei: Az abszolút mértékrendszer (a nagy
váradi főgimn. ért. 1889-90, 1890-91, 1891-92, 
1892—93); Zur Demonstration des gegenseitigen 
Einflusses Zweier Punkenstrecken (Ann. der Phys. 
und Chemie, 1897); Kísérletek a nyitási extra-
áram szikráival; Az ellenállásában megkisebbe
dett koherer reagálása a hőmérséklet csökkené
sére ; A párák szerepe a kohererjelenségeknél; 
A kolierer reagálása a hőmérséklet változásá
nál ; Elektromos hullámok a vízben; A kolierer 
ellenállásának változása a folyós levegőben; 
Elektromos hidlámok keltése a galvánáramkor 
ellenállásának változtatásával; Az elektrolytek 
elektromos transparentiája (A Math. és Physi-
kai Lapokban). A Hertz féle hullámok átható^ 
lása az eléktrólytéken (Mathematikai és Termé
szettudományi Értesítő, 1904). 

•Károly csapat-kereszt, 1916. dec.-ben alapí
tott érdemrend, melynek elnyerésére legalább 
háromhavi frontszolgálat volt szükséges. 

Károlyfa (Korosa), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Károlyfalva, kisk., Zemplén vármegye, (1920) 

479 lak. 
Károlyi, 1. Gyula, gróf, 1915. a Magyar Tud. 

Akadémia igazgató tagja lett. 1919 máj. 5. Ara
don a proletárdiktatúra ellen kormányt alakított, 
melynek elnöke lett s megmaradt ugyané minő
ségben, mikor az aradi kormány Szegedre köl
tözött, azonban júl. közepén lemondott. (L. Sze
gedi kormány, XVII. köt.) 1927-ben az örökös
jogú főrendek képviseletében a felsőház tagjá
nak választották. 
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2. K. József, gróf (1. XI. köt.), 1917. Fejér vár
megye főispánjának nevezték ki ; de ez állását az 
összeomlás után otthagyta, sőt Fejér vármegye 
1919 febr.-ban tartott közgyűlése az ő indít
ványára bizalmatlanságot szavazott a forradalmi 
kormánynak és a törvényes jogállapotok helyre
állítását követelte. Bátyjáról, Károlyi Mihály
ról elitólőleg nyilatkozott, miért is lakásán 
házkutatást tartottak s állandó felügyelet alá 
helyezték. A proletárdiktatúra alatt elmenekült 
Bécsbe. A Friedrieh-kormány megalakulása után 
ismét Fejér vármegye főispánja lett, de 1921 
okt.-ban, Károly király elfogatása miatt, akinek 
nyíltan pártjára állt, lemondott. 1922-ben elment 
Funehalba s Károly király halála után ő kísérte 
Zita királynét és családját Spanyolországba. 
1922. pótválasztáson Székesfehérváron nemzet
gyűlési, 1926.orszgyül.képviselőnek választották. 

*3.K.Lászlógróf, Károlyi Ede gróf fla.szüí .Paris
ban 1859 jun. 12. Orszgyül.kép viselő volt 1887— 
1901-ig. 1927. kinevezték a felsőház tagjává. 

4. K. Mihály gróf, politikus (1. XI. köt.), 
közvetlenül a világháború kitörésekor tért vissza 
az amerikai magyarságnál tett tanulmányútjáról, 
de Franciaországban rövid ideig internálták. Haza
térve kivált a függetlenségi pártból és saját ve
zetésével megalapította a K.-pártot. Jóllehet a 
háborúnak elvi ellensége volt, egyideig mint hon
védhuszár a román fronton teljesített szolgálatot. 
A háború végén nyíltan kijelentette párthíveivel, 
hogy az entente barátja és elérkezettnek látta az 
időt, hogy Magyarország teljesen elszakadjon 
Ausztriától. Miután híveivel megbuktatta a We-
Aeríe-kormányt, vezetésével megalakult a Nem
zeti Tanács. Károly király Hadik grófot nevezte 
ki miniszterelnöknek, de ez a forradalmi hangu
latot nem volt képes többé feltartóztatni. Okt. 
50-án a forradalom kitört afővárosban sakatona-
és nemzeti tanács kezébe került a tényleges ha
talom. Emiatt a Károly király nevében intézkedő 
József főherceg a lemondott Hadik gróf helyébe 
K-t nevezte ki miniszterei nőknek, de K. a király
nak tette le az esküt. Midőn felelőtlen elemek 
•okt. 31. Tisza István grófot megölték, a tömegek 
fékezetlensége csak növekedett, a hadsereg még 
megmaradt részét is Linder hadügyminiszter fel
oszlatta. Nov. 16. proklamálták a köztársaságot 
az országház előtti téren a Nemzeti Tanács 
előkészítése és felügyelete alatt s K. államfői 
hatalmi kört nyert. A Diaz-féle fegyverszünet 
helyett, amelyet az osztrák-magyar hadvezetőség 
kötött meg, a balkáni entente-hadsereg főparancs
nokától, Franchet d'Esperey tábornoktól kért 
fegyverszünetet, akinek feltételei nemcsak ked
vezőtlenebbek voltak Diaz tábornokénál, de meg
alázók is. A fegyverletétel szomorú következ
ménye a nemzetiségek különválásában is jelent
kezett. Az ország legnagyobb részét cseh, román 
és szerb csapatok szállták meg. Emellett K. kor
mánya haderő hiányában s demoralizált rendőr
séggel a belső rendet sem tudta fenntartani. A 
jogbiztonságot a megígért radikális földreform 
is, amely legfölebb 500 holdat akart meghagyni 
a birtokosnak, meglazította. 1919 jan. 11. a Nem
zeti Tanács K.-t a Népköztársaság elnökének 
Nyilvánította, de az elégületlenség most már bal

oldalra is áttolódott s az orosz pénzen agitáló 
Kun Béla és társai folytonos tüntetéseket ren
deztek. Miután Vyx alezredes átadta az entente 
jegyzékét, amely az addigi megszállás határait 
politikai határnak jelentette ki, K. az összeroppa
nást nem tudván meggátolni, 1919márc. 21. átadta 
a hatalmat Kun Bélának és társainak, ezek kikiál
tották a proletárdiktatúrát. A nyáron át K. még 
Budapesten maradt, azután elhagyta az országot 
s rövid ideig Csehországban élt, majd Olaszország
ban, Parisban, Londonban, az Egyesült-Álla
mokban és Kanadában töltött hosszabb-rövidebb 
időt. A proletárdiktatúra bukása után helyreállt 
a régi jogrend és a nemzetgyűlés megválasztása 
és alkotmányos kormány megalakulása után K. 
ellen eljárás indult meg s a Kúria a hazaárulók 
vagyoni felelősségéről szóló 1915. XVIII. t.-c. 
alapján kimondta, hogy K. vagyona, mivel felség
sértés és hűtlenség bűntettét követte el, az államra 
száll. K. önigazolására írta a Magyarország te
rületéről kitiltott Egy egész világ ellen című 
magyar és több európai nyelven megjelent 
müvét. (L. még Magyarország története, XX.köt.) 

Károlyi Árpád, történetíró (1. XI. köt.), 1922. 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter meg-
hlzásából megszervezte a Bécsi Magyar Történeti 
Intézetet, melynek azóta igazgatója; 1924. állam
titkári címet és jelleget nyert. 1925-ben a Magyar 
Tud. Akadémia tiszt, tagja lett. Újabban megjelent 
művei: Magyar országgyűlési emlékek (XII. k., 
Budapest 1917); gróf Széchenyi István döblingi 
irodalmi hagyatéka (u. o. 1922—23, két kötet). 
Újabban gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksé
gének történetével, foglalkozik. 

Károlyliget (Sarljevil), Torontál vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Károlyszegfi?0sr<Za«owc>,Zalavm.(Tr.SzHSz.) 
Karos, kisk. Zemplén vm., (1920) 673 lak. 
Kárpáthalas (Vistuka), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ksrpathosz (ol. Scarpanto), Olaszországhoz 

tartozó sziget, a Dodekanezosz egyike az Egei-
tengerben, ter. 282 kma, (1922) 7200 lak. Fővárosa 
Pigadia. 

Kárpáti, 1. Aurél, író, újabb művei: Kömíves 
Kelemen (Vajda Lászlóval, 1916); Három régi 
esztendői 1918); A búsképű lovag; A bihari remete 
és egyéb történetek (1920); Aguamanile (1922). 

2. K. Endre, if j.,hirlapíró, megh. Győrött 1924. 
Újabb műve: Vigília (1923). 

Kárpáty Rezső, festő, megh. Budapesten 1917 
jún. 17. 

*Karrillon, Adam, német regényíró és orvos, 
szül. Waldmichelbachban (Hessen) 1853 máj. 12. 
Regényei: Michael Hely (1900); Die Mühle zu 
Husterloh (1906); O domina mea (1909); Adams 
Grossvater (1917); lm Lande unserer Urenkel 
(afrikai útleírás, 1912). 

Kársai Sándor, népjóléti államtitkár, megh. 
Budapesten 1926 okt. 15. 

*Karsi (régebben Nachjeb), város Turkménia 
tanácsköztársaságban, (1925) 30,000 lak. 

Karsz, 1829 óta Oroszországhoz tartozó terü
let, mely Batummal és Ordahánnal egy kerület 
volt s amelyről a bresztlitovszki békéhen 1918 
márc. Oroszország lemondott. A török hadsereg 

2 9 * 
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annoktálta, de az alexandropoli béke 1920 dee. 
3. végleg Szovjet-Oroszországnak ítélte. 

Kartal, nagyk., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(i«20) 2624 lak. 

Karthágó, tuniszi rom; a punok egykori fő
városának romjait P. Delattre 1906 óta ásatja, 
de csupán a kereszténység kultúrájára vonat
kozólag talált feliratokat s egy hatalmas bazilika 
maradványait, azonkívül egy katakombát 14,000 
felirattöredókkeL V. ö. Kahrstedt, a Meltzer-féle 
Geseh. d. Karthager III. köt.-ben (1913); Bloesch, 
Tunis, (1916); Qsell, Hist. anc. de 1'Afrique du 
Nord (1913). 

Kartolec (Krtovce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kartum, az angol-egyiptomi Szudán fővárosa 

(1922) 142,897 lak. 
•Kartvelia, szabadállam, Georgia autonóm 

tanácsköztársaság elnevezése (L o.). 
Karuly (Caruia), Szatmár vm. (Tr. E.) 
Karulyfalva (Goruieni), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. E.) 
Karva (Karva), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Karvaly (Jastrabá), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Karwin (Karviuna), bányaváros a régi Szilé

zia osztrák tartományban, (1921) 19,158 lak. Most 
Cseh-Szlovákiához tartozik. 

Kásád, kisk. Baranya vm., (1920) 647 lak. 
Kasapatak (Bogdana),Bzil&gy vm. (Tr. Cs.-Szl. 
Kasgar, oázis Szinkiang kínai mellékállam

ban, (1923) 300,000 lak. — K, város 80,000 lak. 
Kasmark = Késmárk. 
Kasmír, Dzsamu és K. néven vazallusállam 

Brit-Előindiában, ter. 218,219 km", (1921) 3.320,518 
1 H-lmciKfí 1 

Kásó (Kasov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Kasos (olaszul: Caso),Olaszországhoz tartozó 

sziget a Dodekanezoszban, az Égei-tengerben, 
ter. 62 km8, (1922) 1760 lak. Fővárosa Ophris. 

Kasprowicz, Jan, lengyel költő, megh. Zako
panéban 1926 aug. Kraszewszíci temetésén 
mondott hazafias beszédóért néhány hónapi fog
ságot szenvedett. Kiszabadulása után Lemberg-
ben telepedett meg, előbb mint újságíró, 1918. 
az ottani egyetemen az összehasonlító irodalom 
tanára lett. Főművei: Milosc (Szerelem); Marja 
Egipcjanka; Chrystus; Dies irae ; Judasz; Bűnt 
Napierskiego (N. lázadása); Sita stb. 

Kassa (Kosice), t. j. város Abaiij-Torna vm., 
(1921) 52,898 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kassabéla (Kosická Béla), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kassahámor (Kosické Hámre), Abaúj-Torna 
vm. (Tr. Cs.-SzL) 

•Kassák Lajos, futurista irányú költő ós festő, 
szül. 1887.1915-ben megindította a Tett c. folyó
iratot, melyet azonban a következő évben anti
militarista irányzata miatt betiltottak; ezt 1916. a 
Ma c. folyóirat váltotta fel. Munkái: Misilló 
királysága (reg., 1918); Khalábresz csodálatos 
púpja (elb., 1918); Máglyák énekelnek (eposz); 
Vüág anyám,; JJj versek ; Egy szegény lélek meg

dicsőülése ; Uj művészek könyve. 
Kassamindszent (Mindsent), Abaúj-Torna 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kassa-oderbergi vasút. (Cs. kir. szab. K; 

1. XI. köt.). A trianoni békeszerződés által előidé

zett területcsonkítások következtében a Felvidék 
Magyarországtól elszakittatván, a K. egész háló
zata, valamint az általa kezelt helyiérdekű vas
utak is az újonnan létesített Cseh-Szlovák köziár-
saság területére kerültek. A köztársaság az 1920 
dec. 22. kelt 690. sz. törvénye alapján felhatal
mazást kapott arra, hogy az állam területén levő. 
összes magánvasutak üzemét saját kezelésébe 
vegye á t ; a csehszlovák kormány és a K. igaz
gatósága között tehát 1921 jan. 25. üzemszer
ződés jött létre, melynek értelmében a társaság 
1921 jan. 1-től kezdve a vasút üzemét a Cseh-
Szlovák állam kezelésébe adta át. A részvénytár
saság igazgatóságának székhelye az alapszabá
lyok értelmében továbbra is Budapesten maradt, 
az eddig »/4 részben magyar, »/* részben osztrák 
tagokból áüó igazgatóság azonban a megváltozott 
viszonyokra való tekintettel ez idő szerint már 
felerészben magyar, felerészben csehszlovák ál
lampolgárokból áll. Az alapszabályoknak a mai 
helyzetnek megfelelő módosítása és ezzel kapcso
latban a részvénytársaság nacionalizálása (szék
helyáthelyezése) rövidesen várható. Pénzügyi 
vonatkozásban megemlítendő, hogy a csehszlovák 
állam a vasút 400 K névértékű elsőbbségi köt
vényeit, majd legutóbb ugyanily névértékű rész
vényeit hasonló összegű csehszlovák koronaér
tékre konvertálta, illetőleg a részvények több mint 
95»/o-át megszerezte. A még függőben levő vitás 
és elintézetlen ügyekre vonatkozó tárgyalások 
a két kormány között folyamatban vannak. Az 
1921 okt. l-ig Budapesten fennállott vezérigaz
gatóságot a csehszlovák vasúti minisztérium ne
vezett nappal feloszlatta ós a vasút volt magyar 
vonalainak igazgatását ettől fogva a kassai cseh
szlovák államvasúti igazgatóság, a volt osztrák 
vonalakét pedig az olmützi csehszlovák állam
vasúti igazgatóság látja el. Budapesten csupán 
társasági ügyviteli csoport működik, mely a még 
elintézetlen személyzeti kérdések lebonyolításá
val foglalkozik. 

Kassaújfalu (Kosická Nova Ves), Abaúj-Torna 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kassel, kerület Hessen-Nassau porosz tarto
mányban, ter. 10,085 kms, (1925) 1.090,958 lak., 
fővárosa K, 171,483 lak. 

Kasselik, régi pesti építész-család. Művész
tagjai!: 1. Fidél, megh. 1831. Jellemző klasszicista 
müvei: az Ürményi- és Kronberger-ház (1812); 
Festetics gróf (1814) és Splényi báró (1816) palo
tája Pesten. — 2. Ferenc, az előbbinek fia, megh. 
Budapesten 1884., ahol sokat épített. Fő müvei:: 
a régi pesti városháza (1842; újabban lebontot
ták) ; a Piaristák rendháza (1843—5, újabban le
bontották) ; tőle való a gellérthegyi citadella is. 

•Kassner, Rudolf, német filozófiai író, szol. 
1873. Művei: Englische Dichter (1900); Diderot 
(1906); Motive, Essays (1908); Der Dilettantis-
mus (1910); Von den Elementen d. menschlichen 
Grösse (1911); Der indische Gedanke (1913); Die 
Chimáre; Der Aussatzige (1914); Zahl u. Gesicht 
(1924); Grundlagen d. Physiognomik (1921); 
Essays (1922); Verwandlung (1924). 

Kasszala, tartomány Angol-EgyiptomiSzudán-
ban, ter. 119,000 kms, (1922) 98,014 lak. Fővárosa. 
K, 10,000 lak. 
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Kasteloryzo (olaszul: Castelrosso), Olasz
országhoz tartozó sziget a Dodekanezoszban, az 
Égei-tengerben, ter. 9 km2, (1922) 2742 lak. Fő
városa Mandraki. 

Kastélyosdombó, kisk. Somogy vm., (1920) 559 
lakossal. 
•Kastner Jenő, irodalomtörténetíró, szül. Dió-

szegen (Pozsony vm.) 1892 febr. 15. Középisko
láit Pozsonyban bevégezvén, a budapesti egyete
men tanári és doktori oklevelet szerzett. 1919-től 
középiskolai tanár volt, 1923. a budapesti egye
tem bölcsészettudományi kara az olasz iroda
lomtörténet magántanárává habilitálta. 1924-ben 
a kormányzó a pécsi egyetemre nevezte ki az 
olasz nyelv és irodalom ny. r. tanárává. Számos 
cikket irt a Corvina, Irodalomtörténeti Közlemé
nyek és az Egyetemes Philológiai Közlönybe és 
egyéb folyóiratokba, melyekben az olasz-magyar 
szellemi és irodalmi kapcsolatok történetét ku
tatja. B célból hosszabb időt töltött Rómában. 
Munkája: A Karthaiisi helye a szentimentális 
regényirodalomban (1913). 

'Kastner, Emerich, osztrák zenei író, megh. 
Bécsben 1916 dec. 5. 

Eásva (Gasva), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Easza (Koseca), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kaszaháza, kisk. Zala vm., (1920) 470 lak. 
Kaszakisváralja (Kosecké Maié Podhradie), 

Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kaszanagyváralja (Kosecké Vel'ké Podhra

die), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kaszaróna (Kosecké Eovné), Trencsén vm. 

Tr. Cs.-Szl.) 
Kaszásrét (Kotrz Lúcka), Trencsén vm. ((Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kaszelik, 1. Kasselik. (XI. éa XX. k.) 
Kaszómező (Kosovskapolyánar.Kvasovska 

pohiána), Máramaros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kászonaltiz (Plae§ti de jos), Csík vm. (Tr. R.) 
Kászonf eltiz (Pláestii de sus), Csík vm. (Tr. R.) 
Kászonimpér (Imper), Csík vm. (Tr. R.) 
Kászonjakabfalva (Jakóbeni), Csík vm. (Tr.R.) 
Kászonújfalu (Casin), Csík vm. (Tr. R.) 
Kasztamuni (Kasztambul). 1. török vilajet 

Kis-Ázsiában, ter. 50,700 km2, (i919) 960,000 lak. 
— 2. K., a vilajet fővárosa a Gök-Irmak mellett, 
20,000 lak. 

Kasztó (Gástáu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Katádfa, kisk. Baranya vm., (1920) 385 lak. 
Katafa, kisk. Vas vm., (1920) 528 lak. 
Katakombák (catacumbae), rómaikori keresz

tény temetkező és istentiszteleti helyek kiásása 
1910 óta nagyobb arányokban folytatódik. Rómá
ban a Priscilla, Domitilla, S. Pietro és Marcellino, 
azonkívül S. Nereo és S. Sebastiano bazilikák 
latti K.-at ásták ki. Azonkívül a régi római 

utak legtöbbjének kiásták a K.-it. M. Müller né
met archeológus pedig 1904—1909 közt a M. Ver
dén feltárta a zsidó K.-at. Máltában, Szicíliában, 
Tuniszban, Tripoliszban, Narbonneban és Szófiá
iban is találtak ujabban K.-at. V. ö. Marucchi, 
Roma sotterranea (1910—1914); Wulff, Altchristl. 
n. byzant. Kunst (1914); Müller, Jüd. Katakom-
ben (1912). 

Katalinfalva (Katarina), Torontál vm (Tr. 
SaHSz.) 

Katánia, 1. Catania. (XX. k.) 
Katalonia (Cataluna, 1. XI. köt.) országrész 

Spanyolországban (1923) 2.344,719 lak. 
•Katar (Quatr), arab uralom alatt álló vidék a 

Perzsa-öbölnél, ter. 22,100 km2, 26,000 lak. Fő
városa El-Bida. 

Katernber g, helység Poroszországban az esseni 
kerületben, (1925) 22,392 lak. 

Katharinenburg, 1. Szverálovszk, XX. köt. 
Kathrein, Theodor, báró, osztrák politikus, 

megh. Innsbruckban 1916 okt. 2. 
Katlanfalu (Kotilnice), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Katlanos (Horná), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kátló (Kátlovce), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Katmai, vulkán Alaska félszigeten, fókrátere 
15 km. kerületű és 1000 m. mély; 1912. hatalmas 
kitörése volt. Környékével, amelynek neveValley 
of the ten thousand smokes (a tízezer f umarola 
völgye) az északamerikai Egyesült-Államok egyik 
védett nemzeti parkja. 

•Kató Kálmán, festő, szül. Mohácson 1876., 
tanulmányait az Iparművészeti Iskolában végezte 
s nagyobbára városképeket állított ki. Három 
ily tárgyú képét a székesfőváros vette meg. 

Kató, Táka-dkira, gróf, japáni államférfiú, 
megh. Tokióban 1926 jan. 27. Az 1914—15. évek
ben külügyminiszter és az angol-japáni szövet
ség támogatója volt. 

Kató (Kátov), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Katódcső alatt egy általában csőalakú, a külső 

atmoszférikus levegőtől szigetelőfallal, általában 
üvegfallal elzárt gázteret értünk, melyben a gáz 

1. ábra. 

nyomása igen csekély — 2 mm. usque 0-01 mm. 
higanyoszlop — úgy, hogy az üvegfalon két fém-
drótot vezetve keresztül, az úgynevezett elektró
dokat, melyeken a magasfeszültségű egyenáram 
a gáztérbe be-, illetőleg kiléphet, a csőben tipikus 
kisülési j elenségek lépnek fel. Az elektródok közül 
azt, amelyik a magasfeszültségű egyenáramfor
rás negatív sarkával van összekötve, katódnák, 
a másikat anódnak nevezik. Az 1. ábrán látható 
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a kisülés különböző gáznyomás mellett levegő
ben. 2 mm. Hg.-oszlop nyomásnál az anódról a 
fényes vöröses pozitív fény, a katódról a halvá
nyabb kékes negatív fény nyúlik a esőbe. Ezt a 
típusát a kisülésnek felhasználják reklámvilá
gítási célokra, pl. a Moor-féle lámpában, mely 
betű stb. alakra hajlítható és benne a pozitív fény 
különböző színben világít, aszerint, hogy milyen 
gázzal, illetőleg gázkeverékkel van megtöltve. 
Rendesen neont, héliumot, nitrogént, hidrogént, 
szénsavat használnak. Ilyen technikai célokra a 
cső transzformátorból vett magasfeszültségű vál
takozóárammal is táplálható. 

0 -l mm. nyomásnál a pozitív fény rétegeződik. 
0-01 mm. nyomásnál a pozitív fény szinte egészen 
eltűnik és a kékes negatív fény egészen halvá
nyan, de mélyen benyúlik a csőbe, miközben el
válik a katódtól. A kékes .negatív fény azáltal 
keletkezik, hogy a katód felületéből arra merő
legesen kilép a katódsugár. A katódsugár negatív 
elektromos töltésatomokból, ú. n. elektrónokból 
áll, melyeknek töltése egyenlő az egyértékü elek
trolitikus ión töltésével, melynek tömege a hid
rogénatom tömegének 1846-od része és melyek, a 
katódból arramerőlegesen, egyenes vonalban igen 

nagy sebességgel, kb. 60,000 km. see.-al repül
nek ki. Ahol a katódelektrónok az üvegfalat 
érik, az ott zöldes fényben fluoreszkál. Ahol a 
katódelektronok szilárd falba ütköznek, mely 
őket megállítja ós mozgási energiájuktól meg
fosztja, az ütközés helye a Röntgen-fény forrá
sává válik. Lényegében tehát a Röntgen-lámpa is 
a katódsugár útjába állított antikatóddal nem 
egyéb, mint egy K. 

A katódsugár, minthogy nagy sebességgel 
mozgó negatív elektromos töltésatomokból áll, 
elektromos és mágneses erőtérben eltéríthető 
(épen ezen eltérítés alapján lehet az elektrón 
tömegét, töltését és sebességét megmérni). Az 
eltérítés arányos pl. a mágneses tér erősségével. 
Másrészt, mint tudjuk, valamely áram által át
folyt tekercs mágneses tere arányos az átfolyó 
áram erősségével. Ha tehát a tekercs mágneses 
terébe helyezzük a katódsugarat, eltérítése ará
nyos lesz a tekercsben folyó áram erősségével. 
A katódsugár tehát részecskéinek kicsiny tehe
tetlensége folytán alkalmas az időben gyorsan 
változó erősségit elektromos áramok lefolyásá
nak regisztrálására. Erre a speciális célra szer
kesztett K. a Braun-féle cső (2. ábra). A D nyílás 
keskeny katódsugárnyalábot elkülönít és ahol ez 
a fluoreszkáló anyaggal bekent E ernyőt éri, az 
ernyő világit. A regisztrálandó áramot a 2\ T, te

kercsekbe vezetik. Ha ennek erőssége az időben 
változik, a fényfolt az ernyőn mozog. Az ernyőt 
fogó tükörben nézve, az áram időbeli lefolyását 
nyerjük. 

Ha a katód hideg, nagy feszültségkülönbség, 
katód előtt nagy elektromos térerősség a szük
séges az elektrónoknak a katód fémjéből való ki-
hajtására. Ha a katód izzik, nagy mennyiségben 
bocsát ki magából elektrónokat. Az izzó katúdos 
csövön kicsiny feszültségkülönbséggel is nagy 
áramokat lehet áthajtani. Az izzó katód egy 
drótspirális, melyet rajta áthaladó árammal fűte
nek. Az izzó katódos csőben repülő elektrónok 
sebessége a cső anódja és katód ja közötti potenciál
különbségtől, az elektrónok száma a fűtő áram 
erősségétől függ. Mellékesen megjegyezve, ilyen 
izzó katódos a Coolidge-féle Röntgen-lámpa is. 
Az izzó katódos csőnek, mint könnyen látbató, 
szelephatása van, a váltakozóáramnak csak az 
a fázisa mehet rajta keresztül, melyre nézve az. 
izzó elektród katód. Ezen alapulnak az izzókató-
dos áramegyenirányítók. 

Megjegyezzük végül, hogy fény, különösen 
ultraibolya és Röntgen-fény hatására is bocsáta
nak ki magukból a testek, különösen a fémek, 
elektrónokat. Ez a fotoelektromos jelenség. 

Lenard az izzó katódból kilépő kicsiny sebes
ségű elektrónokat a katód és anód között elhelye
zett és a katódhoz képest megfelelő potenciállal 
ellátott segédelektróddal, a ráccsal gyorsította. 
Ebből fejlődött ki a rádiótechnikában használható 
elektróncső. 

•Katodofon. Itt a membránt egy teljesen tömeg
nélküli levegőréteggel helyettesitjük. Ennél a 
mikrofonnál a katódsugárcsöveknek azt a tulaj
donságát hasznosítjuk, hogy az izzó szál negatív 
elektronokat bocsát ki magából. Ha az izzó szál
tól bizonyos távolságban egy fémlapot, mint anó-
dot helyezünk el ós ezt az áramforrás pozitív, az. 
izzó szálat pedig annak negatív sarkával kötjük 
össze, akkor — mint a katódcsöveknél — áram
lás lép fel. Az izzó szálból kilépő elektronok leve
gőmolekulákba ütköznek ós velük negativ iono
kat képeznek. Ezek a negativ ionok most kicsi 
sebességgel vándorolnak a pozitív töltésű anód 
felé és így áramlás jön létre. Ez egy levegőáram, 
amely egyúttal elektromos áram is. Ha most ezt 
a levegőáramlást hanghullámokkalbefolyásoljuk, 
úgy egyidejűleg változik az elektromos áram 
erőssége is. Az anód lemezét hüvelysz erűnek 
képezzük ki és szitaszerűen kilyukgatjuk, hogy az 
ezt érő hanghullámok a levegőtömeget minél 
egyenletesebben befolyásolják. Lehet erősítést is 
használni, de vigyázni kell, hogy transzformátort 
ne alkalmazzunk, mert ez a hangot eltorzítja. 
Ennek a mikrofonnak a szerkesztése a beszélő-
filmnek feltalálóitól (Vogt, Massole és Bng) 
ered. Ez a mikorofon a rádióhirmondónál talál 
alkalmazást. 

Kátoly, kisk. Baranya vm., (1920) 754 lak. 
Katona (Gátina), Kolozs vm. (Tr. R.) 

•Katona, 1. Béla, közgazdasági író, szül. 1872. 
Sokáig a Pesti Hirlap, 1914 óta pedig az Újság 
közgazdasági szerkesztője. 1914-től évenként je
lenik meg tőle Magyarország közgazdasága c. 
összefoglaló munka. Egyéb müvei; Az Alföld 

2. áíra. 
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gazdasági jövője; A népesedés gazdasági és po
litikai jelentősége; A népmüvelés új rendszere 
(1918) stb. 
*2. K. Endre, gépészmérnök, Máv. felfigyelő, szül. 

Sárospatakon 1854 ápr. 8., megh. Budapesten 
1909 ápr. 6. A műegyetemet Budapesten végezte, 
hol a gépszerkezettani pályakérdés megoldásáért 
1875. rektori elismerő okiratot, 1876. pályadíjat 
nyert. Gyakorlati pályáját 1876. a Máv. gépgyá
rának szerkesztési osztályában kezdette meg, 
majd műegyetemi tanársegéd lett. 1881-től halá
láig a Máv. gépészeti főosztályában és műhelyi 
szolgálatában állott, hol 1899. a hazai tüzelőanya
gok felhasználására készült vízszintes töltésű 
kályhát, 1903. pedig önműködő és utánkenésü, 
olajfürdős csapágyát szabadalmaztatta, melyet a 
hazai és külföldi vasutakon is bevezettek. Irodal
milag is tevékeny működést fejtett ki. 1892-ben 
Avasuti járművek elhasználódására és fenntar
tására befolyást gyakorló tényezők stb. című 
pályamunkájával a kereskedelmi miniszter pálya
díját nyerte el. 

3. K. József, a legkiválóbb magyar drámaíró 
újabb bibliográfiája: Alexander B., Shakespeare 
ésK. J. (A Kisf. Társ. Évi. 1912); Dobóczky Pál, 
Népies alakok az irodalomban a népies irány 
előtt (Budapest 1912); Danielisz Sándor, A fel
ismerés motívuma a magyar romantikus dráma
irodalomban (Sümeg 1913); Zolnai Béla, K. J. 
egy elveszett fordításáról (1915); Császár Ele
mér, Shakespeare és a magyar költészet (Buda
pest 1917); Hajnóczy I., K. J. szinházterve (Nap
kelet, 1926); Horváth János, Jegyzetek a Bánk 
bán sorsáról (u. o. 1926). 
•Katonatanács. A világháború szerencsétlen 

befejezését elősegítő és követő hadseregbomlás
nak egyik jelensége. A bolsevista agitáció a bi
zalmirendszert és a tanácsrendszert (1. Tanács
köztársaság, XVII. k.) kiterjesztette a hadseregre 
is. A katonai parancsnokok mellé a közkatonák 
megbízottaiból tanácsok alakultak, amelyek előbb 
az ellenőrzésre szorítkoztak, majd a katonai ve
zetésbe is beleavatkoztak, sok helyt azt maguk
hoz is ragadták. Hivatalosan is elismerik a K. 
intézményét a népköztársasági hadügyminiszté
rium 1918 dec. 2-án 32,203. és 32,204. sz. a. ki
adott rendeletei, amelyek kivették a fegyelmi 
fenyítő hatalom gyakorlását a katonai parancs
nokok kezéből, korlátozták a tisztelgés köteles
ségét a tisztekkel szemben és általánossá tették 
a bizalmirendszert. A K. célja e rendeletek szerint 
a forradalom vívmányainak biztosítása a had
sereg körében. A K. e rendeletek szerint ellen
őrző szerv, amely a tiszteket és katonákat egyen
lően a népköztársaság minden polgárát megillető 
szociális védelemben részesíti. Ez a tágan értel
mezhető meghatározás alapot adott a K.-ok ha
talmának rendkívüli megnövekedésére. Nemcsak 
a katonai fegyelem szűnt meg teljesen, hanem a 
K.-ok lettek a Delsevista agitáció főfészkei. A 
budapesti K. hírhedt elnökének, Pogány József
nek a szava az összes katonai kérdésekben döntő 
lett. A minisztertanács őt nevezte ki az összes 
K.-ok kormánybiztosává és ő ebben a minőségben 
sikeresen akadályozott meg minden törekvést a 
hadsereg fegyelmének helyreállítására és tudato

san készítette elő a proletárdiktatúrát. A proletár
diktatúra kikiáltásával Pogány került a hadügyi 
népbiztosság élére, de őt rövidesen egy öttagú 
direktórium váltotta fel, amely már belátta a 
fegyelem teljes megszűnésének hátrányos követ
kezményeit és új vörös hadsereg szervezésére 
tett lépéseket. Az április 2. kiadott ideiglenes 
alkotmány szerint még a munkás-, földmíves- és 
K.-ok kezében van minden hatalom, az ápr. 18. 
kiadott 8135. sz. rendelet pedig már a hadsereg 
keretében megszünteti a bizalmirendszert és a 
K.-okat. A kapcsolatot a hadsereg és a tanácsok 
között a rendelet szerint a politikai megbízottak 
hivatottak fenntartani. Későbbi rendeletek meg
szüntetik a katonák paTancsnokválasztási jogát 
és a fegyelmi fenyítő hatalmat visszaadják a 
parancsnokoknak. A K.-ok feloszlatása nyilt be
vallása volt a rendszer csődjének. 

*Katrálüveg, az operált hályogos szemű egyé
nek eltávolított szemlencséjét pótló pápaszem. 

Kattany (Katune), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kattenbusch, Ferdinánd, német prot. teoló

gus, újabb munkája: Der Quellenort der Kirchen-
idee (1921). 

Kattowitz (Katowice), előbb porosz, most len
gyel bányaváros Sziléziában, (1921) 104,868 lak. 
a környékkel együtt. 1921-ben népszavazás útján 
a Népszövetség Lengyelországhoz csatolta. 

Káty (Kaé), Bács-Bodrog vm., (1921) 4312 lak. 
(Tr. SzBSz.) 

Katymár, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 4168 
lakossal. 

Kauffmann, Hugó, német festő, megh. Prien-
ben 1915 dec. 30. 

Kaufmann, 1. Izidor, festő, megh. Bécsben 
1921 nov. 14. 
*2. K. Oszkár, színházépítő, szül. Ujszentannán 

1873., tanulmányait Berlinben végezte s ott le
telepedve, egész sorát építette a színházaknak. 
Ilyen a Königgrátzerstrassei színház, a Volks-
bühne, Reinhard új színháza a Kurfürsten-
dammon, a Kroll-Opera és a Deutsches Künstler-
theater (e kettő átépítés). Legújabb müve a ber
lini sportpalota átépítése. 

Kaukázia, 1917-ig orosz fökormányzóság, az 
orosz forradalom után Transzkaukáziai Szocia
lista Tanácsköztársaság néven három önálló ta
nácsköztársasággá, ú. m. Aszerbaidzsán (XX. k.), 
Georgia és Örményország alakult. (L. Transz-
kaukázia, XX. k.) 

Kauíbach, Friedrich August von, német festő, 
megh. Ohlstadtban 1920 jan. 26. 

Kaulbarsz, Alexander, orosz utazó és tábor
nok, Jekaterinoszlav katonai parancsnoka, meg
gyilkolták Jekaterinoszlavban 1917 aug. 

Kan-rang (Kow-loon), kínai kikötőváros, (1922) 
104,000 lak. 

Káun (Gauni), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kauser József, építész, megh. Budapesten 1919 

júl. 25. 
Kautsky, Kari, német szocialista író, 1918— 

19-ig a német külügyminisztériumban dolgozott, 
a független szocialistákhoz csatlakozott, de Le
nin rendszere ellen élénk publicisztikai tevékeny
séget fejtett ki. Ujabb müvei: Der politische Mas-
senstreik (1914); Wie der Weltkrieg entstand 
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(1919); Georgien (1921); Rasse und Judentum 
(1921); Delbrüek u. d. Weltkrieg (1921). Müvei 
közül magyarul megjelentek: Marx gazdasági 
tanai (ford. Garami Ernő, 1907); A szociális for
radalom (ford. u. a., 1914); Nemzeti állam, impe
rialista állam és államszövetség (ford. Weltner 
Jakab, 1915); Marx történelmi jelentősége (ford. 
Garami Ernő, 1918); A proletárság diktatúrája 
(ford. Schöner Dezső, 1919); A kereszténység 
eredete (ford. Bab Pál, 1922); A demokráciától 
az állami rabszolgaságig (ford. Vanczák János, 
1922). 

Káva, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 
728 lak. 

Kavala (Cavalla), város Görögországban, (1921) 
21,862 lak. 

Kavarán (Caváran), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. R.) 

Kávás, kisk. Zala vm., (1920) 452 lak. 
Kávásd (Cauasd), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kavicsos (Livov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kávna (Camna), Arad vm. (Tr. R.) 
Kavocsán (Kavecany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kawerau, Gustav, német prot. teológus, megh. 

Berlinben 1918 dec. 1. 
•Kayes, város Francia-Szudánban, (1921) 11,323 

lakossal. 
Kayssler, Friedrich, német színész és író, 

1918—1923-ig vezetője volt a Neue freie Volks-
btthnenek Berlinben, újabb müvei: Besinnungen 
(költ., 1922); Apborismen (1922). 

Kazaliczky Antal, szinész és drámaíró, megh. 
Budapesten 1917 nov. 5. 

Kazán, a Tatár-tanáesállam fővárosa Szovjet-
Oroszországban, (1920) 146.495 lak. 

Kazanesd (Cazánesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Kazanga, 1921 óta, hivatalos neve a Tan-

ganyika-tó mellett fekvő Bismarckburgnak. 
Kazanlik, város Bulgáriában, (1920) 10,568 lak. 
Kazár, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes, 

vm., (1920) 1383 lak. 
Kazár Emil, író és hírlapíró, megh. Budapesten 

1922 máj. 15. 
Kazinczy Ferenc (l. IX. köt.). A K.-irodalom 

1913 óta is gyarapodott értékes összefoglaló mü
vekkel és számos részlettanulmánnyal. Az előb
biek sorából Váczy János hatalmas, de cson
kán maradt müve: K. F. és kora (Budapest 
1915), K.-t, mint kora legjelentékenyebb egyé
niségét állítja be a XVIII. sz.-végi és XIX. sz.-
eleji társadalmi és irodalmi élet középpontjába. 
1927-ben adta ki ugyancsak a Magyar Tud. Aka
démia K. levelezésének 22. (pót) kötetét Harsányi 
István szerkesztésében. Ezenkívül jelentős dol
gozatok K.-ról: Gzeizel János, K. F. levelezése 
(Egy. Ph. K., ,1913); Váczy János, K. F. eredeti 
müvei (Akad. Ér t , 1913); Császár Elemér, A né
met költészet hatása a magyarra a XVIII. sz.-ban 
(Budapest 1913); Váczy János, K. F. fordításai 
(Akad. Ért., 1914); Borz Gyula, K. írói összeköt
tetései fogsága idejéig (Esztergom 1916); Váczy 
János, K. Marmontel-fordítása (Irodalomtört. 
Közi., 1917); u. a., K. Ossian-fordítása (Magyar 
Nyelv., 1918); Ember Nándor, A magyar oktató 
mesetörténete 1786-1807 (Budapest 1918); Simái 
Ödön, K. F. nyelvújítása (Magyar Nyelv., 1909— 

1918); Császár Elemér, A magyar irodalmi kri
tika története a szabadságharcig (Budapest 1925). 

Kazsó (Koz-uchov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kazsok, kisk. Somogy vm., (1920) 565 lak. 
Kazy József (garamveszelói), báró(\. XI. köt.), 

földmívelési államtitkár, megh. Budapesten 1923 
jan. 28. 1915-ben v. b. 1.1. lett. A háború alatt 
frontszolgálatot teljesített s alezredessé léptették 
elő. A forradalom kitörése után visszavonult. 

*Keary (ejtsd: kíri), Charles Francis, angol író és 
indogermanista, szül. Stoke-on-Trentben 1848 
márc. 28., megh. Londonban 1917 okt. 25. Cam-
bridgeben tanult és a British Museum őre volt. 
Filológiai munkái: Outlines of primitive belief 
among the indo-european races (1882); The 
mythology of the Eddas (1882); The Vikings in 
western christendom (1890); Norway and the 
norvegians (1892). Szépirodalmi müvei: A mar-
riage de convenance (1889); Herbert Vaulennert 
(1895); Bloomsbury (1905). 

Kebele (Hodeni), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Kebeles(Strezenice),Tiejicaén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kebeleszentivány (Ivánesti), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Kebeleszentmárton, Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kecege (Kociha), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kecel, nagyk. Pest-Pilis-Solt Kiskun vm., (1920) 

9178 lak. 
Kecerkosztolány (Kecerské Kostolany), Sá

ros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kecerlipóc (Kecersky Lipovec), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kecerpálvágása (Kecerské Pavlovce), Sáros 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kecerpeklén (Kecerské Pekl'any), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kecsed (Chiced), Szolnok-Doboka vm. (Tr. E.) 
Kecsedszilvás (Chiced-Silvas), Szolnok-Do

boka vm. (Tr. R.) 
Kecsetkisíalud (Satu mic), Udvarhely vm. 

(Tr. R.) 
Kecskéd, kisk. Komárom ós Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 999 lak. 
Kecskedága (Chiscadaga), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kecskeháta (Checichehata), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kecskemét, törv. hat. jogú város, népessége 

(1920) 73,109 volt; egy km2-re 77-9 lakos jut 
Házainak száma 11,172. Anyanyelvre nézve volt 
a lakosok között 72,337 magyar (99-0°/0). 392 
német (0-50/0), 121 tót (0-2%), 39 román (0.1%), a 
többi egyéb 0'2°/o. Hitfelekezetre nézve volt 
54,185 róm. kat. (74-l°/0). 227 gör. kat. (0-3%), 
15,453 ref. {21'Í^U), 1180 ág. hitv. ev. (l-6°/0), 
127 gör. kel. (0-2°/0), 38 unit. (0-l»/0), 1857 izr. 
(2-5°/0) és 42 egyéb (0-l°/o)- Foglalkozásra nézve 
a népesség 59-7°/0-a őstermelő, 14-7°/0-a iparral, 
4'8%-a kereskedelemmel és hitellel, 2-4°/0-aközle-
kedéssel foglalkozik, 6-4%"a a közszolgálat és sza 
bad foglalkozások körébe tartozik, 3'7%-a a véd-
erőhöz, l-0°/0-a k. m. n. napszámos, 2-l°/0-a nyug
díjas stb., 2'3%-a házi cseléd és 2-S%-a egyéb 
és ismeretlen foglalkozású. A kereső népességből 
(35,785) 21.208 őstermelő, 2 a bányászat és kohá
szatból, 5113 iparból, 1749 kereskedelem- és hi-



Kecskeméthy — 457 — KeiI 

télből, 514 közlekedéstől él, 1862 a közszolgálat 
és szabadfoglalkozások körébe tartozik, 2213 a 
véderőköz, volt még 401 k. m. n. napszámos, 
754 nyugdíjas stb., 1549 házi cseléd és 420 egyéb 
és ismeretlen foglalkozású. Az eltartottak száma: 
37,324. Közművelődés tekintetében az összes né
pesség 69-0%-a, a 6 éven felüli népességnek pe
dig 77'2%-a tud írni-olvasni. A Katona József-
sétatéren van a városi múzeum (régebben a vá
rosházán), amelynek régiségtára és néprajzi osz
tálya igen gazdag. Nevezetessége az új ref. fő
gimnázium épülete, a Nemzeti Bank fiókintéze-
tének palotája, a Csongrádi-út végén a műkert 
a művészteleppel. Iskolái közül a kegyesrendi 
főgimnázium humanista, a ref. főgimnázium 
reálgimnázium lett, újabb az angolkisasszonyok 
leánynevelő intézete; van kat. és ref. tanítónő
képző intézete, leánygimnáziuma internátussal, 
női felsőkereskedelmi iskolája, községi siket
néma iskolája. Elemi iskoláinak száma 56, ebből 
47 a pusztákon, 1926 folyamán 24 új községi 
pusztai iskola épült fel. Emberbaráti intézményei 
közül az Orsz. Tanítói Árvaház, az anya- és 
csecsemővédő intézet és a Kada-gyermekotthon 
említendő. Kórháza újonnan van szervezve, sebé
szeti, belgyógyászati, szülészeti stb. osztályok
kal. Szöllőtelepei közül a Mathiasz-telepet az 
állam vette át, hasonlóképen nemesebb szőllő-
fajokat állít elő a Kocsis Pál-féle telep. Gyü
mölcs- és zöldségtermelése ma is első az ország
ban ; régi gyümölcspiaca újra fellendült; sertés-
kivitele is újabban ismét emelkedett. 

Kecskeméthy István,reí. teológiai tanár újabb 
müvei: A Zsoltárok első könyve (fordítás héber
ből, 1910); Kommentár Ámos próféta könyvéhez 
(1912); Kommentár Hosea próféta könyvéhez 
(1913); Kommentár Miká és Cefanja könyvéhez 
(1914); Kommentár Náhum, Haggai és Zakar-
jah próféták könyvéhez (1915); Elmélkedések a 
ker. élet fökérdéseiröl (1917); A mi vallásunk 
(O-szövetség vallástörténeti része); Bibliaismer
tetés (1923, 2. kiad. 1925); Miért kell nekünk 
ref. iskola (1925). 
•Kecskeméti művésztelep, Kada Elek pol

gármester kezdeményezésére 1912. Kecskemét 
peremén, a Műkertben épült nyolc műtermes villa, 
amelyben Iványi-Grünwald Béla vezetése mel
lett fiatal festőművészek, Falus Elek irányítása 
mellett ifjú iparművészek oktatása indult meg. 
A háború végén a villákat tömeglakásokká ala
kították át, a vezető mesterek pedig elhagyták 
Kecskemétet. 1920-ban a telep három villáját a 
város a Képzőművészeti Főiskolának engedte át, 
amelynek egyik tanára, Révész Imre vezetése 
mellett évenként 20 művésznövendék folytatja 
ott tanulmányait. 

Kecskés (Gozla), Szolnok-Doboka vármegye. 
(Tr.E.) 

Kecskésfalva (Sáliste), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kecskevarbók (Kozí Yrbővok), Hont vm. (Tr. 

Ce.-Szl.) 
Kecskőc (Keckovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kecső (Kecovo), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Keclah. a brit protektorátus alatt álló Maláji 

Államszövetség egyik állama Brit-Indonéziában, 

ter. 9448 km2, (1931) 338,558 lakosai. Fővárosa 
Alor Star. 

*Kedani-atka (Trombidium akamusMf$vum$%, 
állat), a Bársonyatkák (Trombidiidae) családjába 
tartozó atka-faj, melynek lárvája Japánban az 
ú. n. kedani-betegséget okozza. Ez a betegség ab
ban áll, hogy a K. szúrása után himlőszerű genny-
hólyagok jelentkeznek a bőrön, rendesen a hónalj
ban, az emlők körül vagy a herezacskón, majd a 
szomszédos nyirokmirigyek dagadnak meg és 
nagyon fájdalmassá válnak, ezután göbös bőrki
ütés következik nagy lázzal. A K. rendes gazdája 
a japáni mezei egér. 

Kedani-betegség, 1. Kedani-atka. (XX. köt.) 
Kediri, 1. németalföldi tartomány Jáva szige

tén, 7007 km*, 1.267,704 lak. — 2. K., város 
ugyanott, (1920) 43.222 lak. 

Keeling-szigetek (Kókusz-szigetek), l.Straits-
Settlements. (XX. k.) 

Keéri-Szántó Imre, zongoraművész, 1918 
szept. a Zeneművészeti Főiskola zongora-főtan
szakának tanára lett. 

Kefallenia (Kephalonia), görög (ióni) sziget, 
(1921) 64,775 lak. 

*Kefe (Feodozia), kikötőváros a Krímben, (1920) 
34,543 lak. 

Kégl Sándor, orientalista, megh. Pusztaszent-
mihályon 1920 dec. 29. 

Keglevichháza (Cheglevici), Torontál vmegye. 
(Tr. R.) 

Kegye (Ghegea), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kegyek (Ghigic), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kegyesrendiek. A magyarországi kegyesrendi 

tartományban a békekötés után Magyarország 
megcsonkítása következtében nagy változás állott 
be. A román f enhatóság alá került 4 rendház és 
iskola, ezekből 1925. önálló rendtartomány 
alakult. Gimnáziuma jelenleg csak Temesvárt és 
Kolozsvárt van, míg Máramarosszigeten és Nagy
károlyban az iskola megszűnt. A cseh-szlovák 
terület 9 rendháza és iskolája közül csak Nyitra, 
Privigye, Pozsonyszentgyörgy és Trencsén ma
radtak meg, de gimnáziumok nélkül. Ezek ma is 
a magyar rendtartományhoz tartoznak. Telje
sen megszűntek Kisszeben, Léva, Podolin, Rózsa
hegy és Selmecbánya rendházai és iskolái. A 
szerb-horvát-szlovén területen a nagybecskereki 
ház és gimnázium szintén megszűnt. A magyar 
rendtartomány 1927. áll 15 rendházból 10 gim
náziummal, 208 áldozópaptanárral és 70 növen
dékpappal. A tanulók száma kb. 5000. Rendtar
tományi főnök Budapesten Hám Antal. 

Kegyúri jog, 1. Főkegyúri jog. (XX. k.) 
Kehida, kisk. Zala vm., (1920) 806 lak. 
Kehr, Paul, német történettudós, 1915. aporosz 

áll. levéltárak főigazgatója, a titkos állami levél
tár igazgatója és a Monum. Germaniae hist. igaz
gatóságának elnöke lett. Újabb műve: Itália pon-
tificia (V—VI. köt. 1913). 

Keighley, város Angolországban, (1921) 41,921 
lakossal. 

*Keiki, kikötőváros Koreában, (1920) 261,698 
lakossal. 

KeiI, Bruno, német klasszikus filológus, megh. 
Lipcsében 1916 máro. 29. Újabb müve: Beitrage 
z. Gesch. d. Areopags (1920). 



Keim — 458 — Kelemen 

Keim, 1. August, porosz tábornok, író, a világ
háborúban ismét tényleges szolgálatba lépett, 
1914. Limbnrg belga tartomány kormányzója 
lett, 1916. altábornaggyá nevezték ki. 

2. K., Franz, osztrák költő, megh. Brunnban 
1918 jún. 26. 
*Keith (ejtsd: kísz), Arthur, sir, angol antropo

lógus, szül. Old Maeharban 1866 febr. 5. A lon
doni és lipcsei egyetemeken tanult orvostudo
mányt. Az angol anatómiai társaság titkára és 
a kir. antropológiai intézet elnöke volt. Főbb 
művei: Introduction to the study of anthropoid 
apes (1897); Humán embriology and morphology 
(4 kiad. 1921); Ancient types of man (1911); The 
humán body (1912); Antiquity of man (2 kiad. 
1925); Menders of the maimed (1919); Bngines 
of the humán body (2. kiad. 1925); Nationality 
and race (1919); Religion of a Darwinist (1925). 

Kék, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. egyes, 
vm., (1920) 1528 lak. 

Kékese, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
ogyes. vm., (1920) 1316 lak. 

Kókellő (Blaufuss), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kékes (Cheuchis), Szolnok-Doboka vármegye. 

(Tr. R.) 
Kékesd, kisk. Baranya vm., (1920) 551 lak. 
Kékesfalva (Meria), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kékesfüred (Kékesfüred), Bereg vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kékesoroszfalu (Hús), Szatmár vármegye. 

(Tr. R.) 
Kékesújfalu (Uifaláu), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kékesvásárhely (Osorheiu), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kékkő (Modry Kamen), Nógrád vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kékkút, kisk. Zala vm., (Í920) 316 lak. 
Kéky Lajos, irodalomtörténész (1. XI. köt.: 

Kéki). 1915-ben a budapesti Pázmány Péter Tu
dományegyetem bölcsészeti kara a XIX. sz. ma
gyar irodalomtörténetéből magántanárrá habili
tálta. 1917-ben a Színművészeti Akadémia ta
nára lett. Irodalomtörténeti ós kritikai működé
sének elismeréséül a Kisfaludy-Társaság 1917. 
rendes tagjává, 1920. másodtitkárává, a Magyar 
Tud. Akadémia 1924. levelező tagjának válasz
totta. Tanulmányaiban, cikkeiben, bírálatai
ban, melyek a Budapesti Szemlében, Irodalom
történeti Közleményekben, Magyar Múzsában, 
Protestáns Szemlében, Napkeletben, Magyar Bib
liofil Szemlében jelentek meg, magas szempon
tok érvényesülnek, kiváló stü-művészettel páro
sulva. Irodalomtörténetiről és esztótikusi érdemei 
a legjobban Beöthy Zsoltról írott (1924) élet
rajzában nyilatkoznak, mellyel méltó emléket 
állított a magyar tudományos irodalomban szá
zadunk magyar irodalomtörténetirása vezéré
nek. Ő adta ki a Kisfaludy-Társaság Nemzeti 
Könyvtárában Tompa Mihály műveinek kritikai 
kiadását (Budapest 1914,1.), méltóan egészítve 
ki ezzel Tompa Mihályról írott életrajzát. Újabb 
munkái: Báksay Sándor (Költők és írók, 1917); 
Tanulmányok Arany János epikájáról (1917) ; 
Peíó'/s. Elet- és jellemrajz (1922); Gárdonyi Géza 
(Irodalomtörténeti Füzetek 7. 1926). 

Kelantan, a Maláji államszövetség egyik 
állama Brit-Indonéziában, ter. 14,796 km2, (1920 
309,293 lak., fővárosa Kota Bharu 10,800 lak. 

Kelese (Kel'ca), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kelé Antal, gyorsíró, megh. 1915. 
Kelebény('.Z3M&ma/),Trenc8énvm. (Tr. Cs.-SzL); 
Kelebia, nagyk. Bács-Bodrog vm., 1924. év* 

ben alakult Tompa község Kelebia nevű lakott 
helyéből, ter. 11,806 kat. hold, 1610 lak. 

Keleesén (Liptovské KI'acany9,Liptó vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kelecsény (Kélecín), Máramaros vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kelecsenyborda (Klecenov), Abaúj-Torna vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Keled, kisk. Vas vm., (1920) 345 lak. 
Kelembér (Klembark), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.> 
Kelemen, 1. Adolf, Fogaras r. t. város és Fo-

garas vm. főrabbija, hősi halált halt 1917. 
*2. K. Béla, jogász és politikus, szül. Szegeden 

1863 márc. 13. Tanulmányait Heidelbergben, 
Berlinben és Budapesten végezte. 1889—94-ig 
Csongrád vármegye tiszáninneni járásának fő
szolgabírója, majd 1901-ig gyakorló ügyvéd volt 
Szegeden. 1902—6-ig a tápéi kerületet képvi
selte az országgyűlésben Kossuth-párti program
mal, a koalíció alatt Csongrád vármegye és Sze
ged város főispáni tisztét viselte. 1910-ben Sze
ged város 2. kerületének képviselője lett, majd 
1917. újból főispán. 1919-ben a szegedi Anti-
bolsevista Comitó elnöke, majd a Károlyi Gyula 
gróf miniszterelnöksége alatt alakult szegedi 
ellenforradalmi kormány belügyminisztere volt 
(1. Szegedi kormány, XVII. köt.). Munkája: Ada
tok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kor
mány történetéhez (Szeged 1923). 

*3. K. György, orvos, szül. Budapesten 1890. 
Egyetemi tanulmányait u. 0., Göttingenben 
és Würzburgban végezte. 1912-ben megnyerte 
az egyetem Hőgyes-dí ját A beteg vese munkája 
c. pályaművel. Miután végigszolgálta a világ
háborút, a pécsi egyetem fül-, orr- és gégegyó
gyászati osztályának vezetőjévé s 1926. magán
tanárrá nevezték ki. Szakdolgozatai magyar, 
német, francia és olasz szaklapokban jelentek 
meg. Önállóan megjelent munkája: Bibliographia 
hungarica oto-rhino-laryngologica. 

*4. Lajos, tanár, székely történetíró, szül. 1877. 
A kolozsvári Erdélyi Múzeum levéltárának őre, 
számos történeti és művészeti tanulmány írója. 
Fő művei: A legrégibb erdélyi magyar hármas
oszlopok (Pásztortűz, 1923); A szovátai falfest
mények (1925); Hermányi Dienes József és-
Rettegi György emlékiratai (1925—26). 
*5.K. Móric (felső-eöri és etédi), gépészmérnök, 

szül. Szegeden 1883. Műegyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Gyakorlati pályáját a buda
pesti közúti villamos vasútnál kezdte meg, majd 
a Fairbanks gépgyárnak, a Telefongyár r. t.-nak 
és a Hajó- és Gépépítőművek rt.-nak volt helyet
tes igazgatója, illetve igazgatója. 1919—24-ig az 
Országos Központi Árvizsgáló Bizottság gépipari 
osztályának volt főnöke. Önállóan megjelent 
munkái: Mérlegszerkezetek elmélete és gyártása 
(1911); A fővárosi közlekedés kérdései (1911); 
A főváros közlekedési féladatai (1918); Az autó-
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busz fejlődése, szerepe és.jövője a nagyvárosi 
közlekedésben, különös tekintettel Budapestre 
(1926). Főleg a közlekedésügy s különösen a vá
rosi villamosvasutak és városi gyorsvasutak kér
déseiről irt a hazai szaklapokba sok tanulmányt. 
Bgyidőben a Közlekedés című folyóiratot is szer
kesztette. 

6. K. Samu, politikus, megh. Budapesten 1916 
aug. 11. 

Kelemenfalu (Kal'ameny), Liptó vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kelementelke (Cálimánesti), Maros-Torda vm. 
(Tr. E.) 

Kelemér, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 693 lak. 

Kelen (KLenová), Zemplén vármegyében. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kelen, 1. Béla, orvos, röntgenológus, 1923. 
egyetemi rendkívüli tanári címet kapott. 
*2. K. Imre, grafikus, szül. 1896. Karrikaturái, 

különösen politikusokról készített torzképei igen 
ismertek. A háború után Parisban telepedett meg, 
ahol több albumot adott ki. 
*3. K.József, mérnök, szül. Nagybocskón 1892. 

Mérnök volt és a budapesti villamos vasutak al
kalmazottja. A proletárdiktatúra alatt a szocia
lizáló népbiztosság műszaki ügyeinek vezetője 
lett. A bíróság életfogytiglani fegyházra ítélte, 
de mint cserefogoly Oroszországba került. 

Kelence (Ghélinfa), Szilágy vm. (Tr. R.) 
K&lénpa,ták(Klingeribach), Sopron vm. (Tr. A.) 
Kelenye (Kleüany), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kéler Zoltán (lándori), fővárosi ügyvéd s a 
dunáninneni evang. egyházkerület felügyelője, 
szül. Budapesten 1861. A budapesti egyetem jogi 
fakultásának elvégzése után több évi külföldi ta
nulmányutat tett Rómában, Angliában és Francia
országban. A római kat. szentszékek előtt több 
főúri család vinkuláris perét bonyolította le. 
Egyházi pályája 1904 óta folyton emelkedő ívet 
mutat a felsőkomáromi esperesség, majd a du
náninneni evang. egyházkerület anyagi és szel
lemi ügyeinek munkálásában. Jogi és egyház
politikai cikkein és tanulmányain kívül 1923. 
Budapesten kiadta Báró Prónay Dezső emlé
keiből és válogatott beszédei c. müvét. 

Kelestény (Kliestina), Trencsén vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kelet-Afrika, 1. Belga-K, belga terület; Dar-
es-Salaam szabad kikötó Kigoma környékén a 
Tanganyika-tó mellett 1919 óta. — 2. Brit-K, 
1. Kenia. — 3. Portugál-K, 1. Mozambik. 
*Kelet-Flandria, belga provincia, ter. 3000 km2, 

(192D 1.114,172 lak. Fővárosa Gand (Gént). 
*Kelet-Galicia, szabadállam a Szan-folyó és a 

Dukla-szoros közt,ter. 55,000km*, 5.380,000, na
gyobbrészt ukrán lakossal. 1918 nov. lett szabad
állam, de már 1919. a lengyelek megszállották s 
ezt az 1921-iki rigai béke, valamint az 1923-iki 
párisi nagyköveti konferencia is elismerte K. 
autonómiájánakfenntartásamellett.Zászlajakók-
sárga. Címere kék mezőben emelkedő oroszlán. 
*Keleti Artúr, költő, szül. Budapesten 1889. 

Először A kámzsás festő strófái c. költemény
kötetével lépett föl önállóan; a modern eszmék 
keltette hangulatot a biblikus ájtatosság hangján 

érzékíti meg. További kötetei: Angyali üdvözlet 
(litániák, 1916, Gara Arnold rajzaival); Az bol
dogtalan Raymond és az szerentsés Bertrand 
lovagoknak hiteles szerelmes története (antik 
verses komédia, 1920. Vértes Marcel rajzaival); 
Pax Vobiscum (tanító költemény, 1922., Fáy De
zső rajzaival, megjelent németül is). Költeményei 
közül többet lefordítottak németre és franciára. 
Fordított több francia és német munkát is. 

Kelet-India, 1. Brit-K, 1. Indiai császárság 
(XX. köt).—2. Németalföldi-K, 1. Németalföldi 
Keletindia (XX. köt.). 

*Keletíndiai tintafa (OÖT.). I. Semecarpus. 
(XVI. köt.) 
*Kelet-Jütland, dán országrész, ter. 7320 km2, 

(9241) 536,831 lak. Három közigazgatási kerülete: 
Aarhus, Randers, Vejle. 

*Kelet-Poroszország, porosz tartomány, ter, 
37,047 km2, (1925) 2.258,324 lak. Fővárosa Königs-
berg. Kerületei: Königsberg, Gumbinnen, Allen-
stein, Nyugat-Poroszország. 

Kelevíz, kisk. Somogy vm., (1920) 431 lak. 
Kellemes (Kélemes), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Keller, 1. Imre, tanár és író, szül. 1876. A Fel
vidéken tanárkodott, 1919. a cseh-szlovák kor
mány elmozdította állásából és a Kassai Újság 
c. napilap munkatársa lett. Szépirodalmi munkái 
Parányi Pál álnév alatt jelennek meg. Önálló 
müvei: A Felvidék első negyedszázadának törté
nete ; II. Rákóczi Ferenc vallomásai; Az arany 
középút; Gazdasági nőnevelés; Jövőnk; Munka 
és műveltség; Bóhm Károly élete és munkássága 
(3 köt.); Az erotika és modernség; A hideg 
szemmel nézett antiszemitizmus; A mayerlingi 
titok (reg.); Elhibázott élet (reg.); Az óceán titka 
(regény). 

2. K. Oszkár, zoológus, szül. Pétervásáron, 
(Heves vm.) 1882 dec. 16. Egyetemi tanulmányai 
befejeztével 1904—05. a budapesti egyetem állat
tani és összehasonlító bonctani intézetének volt 
asszisztense; bölcsészetdoktori oklevelet nyert, 
majd mezőgazdasági tanulmányokat végzett a 
magyaróvári gazdasági akadémián és ott 1908. 
oklevelet szerzett. 1912-ben a keszthelyi gazda
sági akadémia természetrajzi tanszékéhez segéd
tanárnak, majd 1921. rendes tanárnak nevezték ki, 
ahol mint a gazdasági akadémia természetrajzi 
tanszékének, továbbá meteorológiai és rádió
állomásának vezetője jelenleg is működik. Nagy
számú, főleg állattani tárgyú dolgozatai és ismer
tetései a különböző hazai szaklapokban jelentek 
meg. A csontos lialak élő- és közbülső agyának 
alaktana (Állattani Közi., V, 1906) című művét 
a K. M. Természettudományi Társulat 1908. a 
Margó-díjjal tüntette ki. Mint gazdasági akadé
miai tanár, irodalmilag főképen a mezőgazdasági 
zoológiát műveli és ezirányú, több százra menő 
dolgozatai a legkülönbözőbb gazdasági ós termé
szettudományi szaklapokban jelentek meg. A Ba
laton és különösen a madarakban fölötte gazdag 
Kisbalaton K. figyelmét felhívta az ornitoló-
giára is s részint mint a Madártani Intézet ki
nevezett megfigyelője, részint mint a Balatoni 
Múzeum természetrajzi osztályának vezetője, 
számos dolgozattal szerepel az ornitológia te
rén is. Az ornitológia terén szerzett érdemei-
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nek elismeréséül a Madártani Intézet 1923. leve
lező tagjának választotta, míg az Orsz. Meteoro
lógiai és Földmágnességi Intézet 1925. választ
mányi tagjául választotta. 

Keller, 1. Albert (Adalbert), f estö, megh. Műn 
chenben 1920 júl. 16. 

2. K, Ferdinánd, német festő, megh. Baden-
Badenban 1922 júl. 8. 

3. K., Qottfried, svájci német költő műveinek 
jubileumi kiadása 1919. jelent meg Hunzin-
gertől és Frmatingertöl, 10 köt.-ben. Újabb iro
dalom: Ermatinger, K.'s Lében, Briefe u. Tage-
bücher (3 köt. 1915—16); Jaeggi, K. u. J. Paul 
(1913) ;Steiner (1918); Kriesi, K. als Politiker 
(1918); Kalbeck, K. u. Heyse im Briefweehsel 
{1919); Hochdorf,Zum geistigen Bilde K.'s (1921). 
Magyarul újabban megjelent művei: Hét le
genda (ford. Yáry Rezső, 1914); Pankrác, a duz
zogó (1920); Jakab mester könyve (ford. Lányi 
Viktor, 1922). 

4. K., Ludwig, német történetíró, megh. Char-
lottenburgban 1915 márc. 9. 

*5. K., Paul, német író, szül. Arnsdorfban (Szi
lézia) 1873 júl. 6. Tanító volt 1895—1908-ig Bo
roszlóban, azután csak irodalmi munkásságnak 
él t ; írt elbeszéléseket, regényeket. Főbb művei: 
Der Sohn der Hagar (1907); Die Insel der Ein-
samen (1913); Das Kgl. Seminartheater (1918) ; 
Altenroda (1921); Die vier Einsiedler (1923); Die 
drei Ringé (1924); Dorf junge (1925). Magyarul 
megjelentek: Hágár fia (ford. Auer István, 1919); 
Idegen tükörben (ford. u. a., 1921); Hubertus (ford. 
Mihelics Vid, 1922); Menekülés önmagunktól 
{ford. Schermann Egyed, ó. n.). 

Kellermann, Bernhard, német író újabb 
müvei: Der Krieg im Westen (1915); Der Krieg 
im Argonnerwald (1916); Der neunte November 
{reg., 30. Mad. 1920); Die Heiligen (elb., 1922); 
Schwedenklees Erlebnis (reg., 1923); Die Brüder 
Sehellenberg (reg., 1825); Der Wiedertáufer von 
Münster (dráma, 1925). Magyarul megjelentek: 
A bolond (ford. Fehér Margit, 1921); Ingeborg 
{ford. Bán Margit, 1924); Schwedenklee utolsó 
szerelme (ford. Szederkényi Anna, 1924); A Sehel
lenberg testvérek (1925). 

•Kellogg, Frank Billings, amerikai állam
férfi, szül. Potsdamban (New York) 1856 dec. 22. 
Előbb ügyvéd volt s mint ilyen, az államot kép
viselte a papir- és petroleumtrösztökkel szemben. 
Mint a republikánus párt jelöltje, 1917. szenátor 
lett, 1924. pedig londoni nagykövetnek nevezték 
ki. 1925 óta külügyi államtitkár s mint ilyen, 
főleg a mexikói kérdésben az északamerikai 
gazdasági érdekek energikus védelmezője. 

•Keltie, John Scott, angol író, geográfus, szül. 
Dundee Marciiban 1840 márc. 29. Az edinburghi 
egyetemen tanult. 1880-tól a Statesman's Year-
Book-ot szerkeszti és 1892—1915. a Royal Geo-
graphical Society titkára volt, azóta pedig a Geo-
graphical Journal szerkesztője. Müvei: The par
tition of Africa (1894); A history of the Seottish 
highlands (1874); Report on geographical educa-
tion (1886); Applied geography (1890); The his
tory of geography (1914). 

Kelnek (Gdlnic), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kelő (Frochof), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kelut (Klut), vulkán Jáva szigetén, 1916 
máj.-ban kitört, 20,000 embert, számos várost és 
21 km. kiterjedésű vasutat, valamint a dohány
ültetvényeket elpusztította. 

*Kemál, Musztafa, pasa, török államférfiú és 
hadvezér, szül. 1880 körül Szalonikiben. Bnver 
pasával részt vett az if jútörök-párt mozgalmai
ban, 1909. Mahmud Sefket vezérkari főnöke volt, 
amikor az Konstantinápoly ellen vonult. 1913. 
katonai attachó lett Szófiában, 1915. tábornok 
ós hadosztályparancsnok. A világháborúban előbb 
a Dardanelláknál, majd a Kaukázusban, végül 
Szíriában harcolt. Az összeomlás után heves ellen
zője volt az entente békeföltételeinek, 1919. Ana
tóliában szervezte a nemzeti ellenállást és 1922. 
döntőleg megverte Kis-Ázsiában az előnyomuló 
görögöket. 1922 márc.-ban az angorai nemzet
gyűlés elnökének, 1923 okt.-ben pedig a török köz
társaság elnökének választották meg. (L. Török
ország története, XVIII. köt.). 

•Kemechey László, író, szül. Budapesten 1898 
nov. 7. Jogi tanulmányait a szegedi egyetemen 
végezte, ahol doktorrá avatták. Ezután Buda
pesten a Nemzeti Újság munkatársa lett. Ön
állóan megjelent munkája: Mussolini (korrajz, 
1927). 

Kemecse, nagyk. Szabolcs ós Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 3706 lak. 

Kemence, kisk. Hont vm., (1920) 1518 lak. 
Kemenceszék (Guptoare-Secul), Krassó-Szö-

rény vm. (Tr. R.) 
Kéménd (Kamendín), Esztergom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kéménd (Chimindia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kemendollár, kisk. Zala vm., (1920) 890 lak 
Kéméndy Jenő, festő s az Opera és Nemzeti 

Színház szcenikai főfelügyelője, megh. Buda
pesten 1925 jún. 25. V. ö. Magyar Művészet I., 
1925. 
*Kemenes Antal, tanár és író, szül. Ditrón 

(Csík vm.) 1884 febr. 4. A kolozsvári egyetemen 
szerezte tanári oklevelét, majd több helyen ta-
nárkodván, a sümegi főreáliskolához került. Fő 
művei: Szabad órák alatt (Csíkszereda 1912); 
A Cfyergyó név eredete (Qyergyószentmiklós 
(1914); A történelmi materializmus történeti és 
bölcseleti alapjainak kritikai vizsgálata (Buda
pest 1921); A sümegi főreáliskola története. 

Kemeneshőgyész, kisk. Vas vm., (1920) 1329 
lakossal. 

Kemeneskápolna, kisk. Vas vm., (1920) 300 lak. 
Kemenesmagasi, kisk. Vas vm., (1920) 1861 lak: 
Kemenesmihályfa, kisk. Vas vm., (1920) 1000 

lakossal. 
Kemenespálfa. Msk. Vas vm., (1920) 668 lak. 
Kemenessömjén, kisk. Vas vm., (1920) 822 lak. 
Kemenesszentmárton, kisk. Vas vm., (1920) 

320 lak. 
Kemenesszentpéter, kisk. Vas vm., (1920) 987 

lakossal. 
Keménfa, kisk. Zala vm., (1920) 224 lak. 
Kemény, 1. Ferenc, pedagógus, egyetemi 

magántanár lett. Ujabb művei: A világháború
nak egyetemes nevelés- és iskolaügyi tanulságai 
(1917); Kinek a bűne a magyarországi bolseviz
mus (1919). 
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*2. K. György, amerikai magyar költő, szül. 
Garadnán (Abaúj-Torna vm.) 1876 júl. 4. Közép
iskolai tanulmányait Egerben a cisztercieknél 
végezte és két évig tagja volt a zirc-ciszterci 
rendnek. 1896 óta van Amerikában, ahol előbb 
Clevelandban, utóbb Detroitban telepedett le. 
Belső munkatársa és szerkesztője volt több 
amerikai magyar lapnak és vezető szerepet töl
tött be az amerikai magyarság mozgalmaiban. 
1903 óta szerkesztője ós kiadója a Dongó című 
élclapnak. Ó adta ki az első magyar verses 
könyvet Amerikában 1908. Szán vers, Magyar 
énekek az idegenben címen. Azóta megjelent: 
Huszárék esete (költői elbeszélés, 1910); Ame
rikai magyar nóták (1913); Képek az amerikai 
magyar életből (elb., 1916); Vas András (eposz, 
1923), amely az Amerikába vándorolt magyar 
ember viszontagságait, küzdelmeit s a szülő haza 
iránti szeretetét tárgyalja. Közel ezernyi verse 
és több száz novellája eddig még nem jelent meg 
könyvalakban. K.-t a Petőfi Társaság 1925., az 
Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 1926. 
külső tagjául választotta. 

3. K- György, közgazdasági író, 1915 óta a 
Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tisztvise
lője, I. oszt. őr. Újabban megjelent munkái: A 
magyarság és a nemzetiségek (a Magyar Nem
zeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítőjében, 
Budapest 1915); Szerbia (Pöldr. Közlemények, 
n. o. 1916); Magyarország mezőgazdasága (u. o. 
1917). Kisebb gazdaságföldrajzi és néprajzi cik
kek u. o. és a Bátky—Kogutowicz Zsebatlasz 
1915—1923. évfolyamaiban, valamint a napi
lapokban. Magyar népművészet (IV. köt., Mézes
kalácsok, I. rósz, u. o. 1925). B Lexikonnak is 
munkatársa. 
*4. K. Nándor,festő,szül. Salgótarjánban 1885. 

Előbb jogi tanulmányokat végzett, aztán a Képző
művészeti Főiskolán Zemplényinek volt tanít
ványa. Tanulmányait Münchenben, Parisban egé
szítette ki. 1906 óta életképekkel, interieurök-
kel, képmásokkal szerepel kiállításainkon. Egy
szer volt... című festménye 1919. az Erzsébet
városi Kaszinó díját kapta a Műcsarnokban. 

5. K. Simon, iró, újabb verseskötetei: Balkon 
1914); így elem világom (1922). 

6. É- Zsigmond, báró, regényíró, születésének 
százéves fordulóját 1914. irodalmi társaságaink, 
élükön a Magyar Tud. Akadémiával és a Kis
faludy Társasággal, fényes ünnepség keretében 
ülték meg. A centenáriumra jelent meg újonnan 
előkerült műveinek gyűjteménye Hátrahagyott 
munkák címen a felfedező Papp Ferenc beveze
tésével. A K.-irodalom is bővült az utóbbi 15 
esztendőben. Nemcsak igen értékes és jelentős 
részlettanulmányokkal lett gazdagabb a K.-iro
dalom, hanem Papp Ferenc évtizedes kutatásai 
után megírta K. részletes életrajzát (Magyar Tud. 
Akadémia, 1922—1923) s benne megrajzolta re
gény- és hírlapírói pályáját is behatóan, mindenre 
kiterjedő figyelemmel és nagy jellemző erővel. 
V. ö. Papp Ferenc, K. Zs. hátrahagyott művei 
(Budapest 1914); Beöthy Zsolt, K., a regényíró 
(Budapesti Szemle, 1914); Ferenczi Zoltán, K. 
Zs. emlékezete (u. o., 1914); Császár Elemér, K. 
Zs. mint regényíró (Magyar Figyelő, 1914); Ga-1 

lamb Sándor, K. Zs. történeti és politikai cikkei 
(Huszadik Század, 1914); Papp Ferenc, K. Zs. 
mint a rémuralom korának politikai írója (Buda
pesti Szemle, 1916); Agárdi László, K. Zs. idea
lizmusa és reaüzmusa (Kat. Szemle, 1916); Csá
szár Elemér, Shakespeare és a magyar költészet 
(Budapest 1917); u. a., A magyar regény törté
nete (u. o. 1922); Papp Ferenc, B. K. Zs. I—II. 
(u. o. 1922—1923); Szinnyei Ferenc, K. Zs. mun
kássága a szabadságharcig (u. o. 1924). 

Keménye (Oremenea), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. E.) 

Keményegerszeg, Msk., Vas vármegye, (1920) 
190 lak. 

Keményüi Jenő, festő, megh. Budapesten 1920 
szept. 6. 

Keménygadány, kisk. Baranya vm., (1920) 146 
lakossal. 

Keménynagyszőllős (Seleusul maré), Nagy-
Küküllő vm. (Tr. E.) 

Keménytelke (Ghimitelnicul de cámpie),Tor&a-
Aranyos vm. (Tr. E.) 

Kémer (Camár), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Kémes, kisk. Baranya vm., (1920) 434 lak. 
Kemesmál, kisk. Vas vm., (1920) 143 lak. 
Kémia (1. XI. köt.). Története. A K. történeté

ben jelentékeny mozzanatok történtek a legutóbbi 
évtizedekben, melyeknek súlypontja az anyagok 
molekuláris ós atomos szerkezetére vonatkozik. 

Avogadro tételét (1. II. k.) többé nem tekintjük 
hipotézisnek, hanem valóságnak, mit többek 
közt az bizonyít igen hathatósan, hogy az Avo-
gadro-íéle számot (1 gramm-molekula gázban 
foglalt molekulák számát 1. Molekula, XIII. k.) 
számos módszerrel megállapítva, egyezőnek ta
lálták. Még lényegesebb fejlődés mutatkozik az 
elem fogalmára és az atomok szerkezetére vonat
kozóan. 

A radioaktív elemekről (1. XVI. k.) kitudódott, 
hogy K-i értelemben ezeknek csak egy része új 
elem (rádium, emanaeió, polonium, protactinium 
és actinium), az összes többiek azonban K.-ilag 
vagy ezekkel, vagy az urániummal, thorium-
mal, bismuttal, ólommal vagy a thalliummal 
teljesen megegyezők, noha atomsúlyukban, eset
leg sugárzóképességükben eltérnek ezektől. A 
K.-ilag megegyező, de atomsúlyban és esetleg 
sugárzóképességben eltérő ú. n. isotop elemeket 
a periódusos rendszer egyazon rubrikájába írjuk.. 
Aston vizsgálatai kiderítették, hogy az isotopia 
a közönséges, nem radioaktív elemek egynóme-
lyikénól szintén felismerhető (1. Radioaktivitás ; 
XVI. k.). Az isotopia jelenségéből önként követ-
kezik,hogy az atomsúly nem jellemzője az elemek 
K.-i viselkedésének. E tekintetben egyedül az 
atommag pozitív töltéseinek száma (vagy ami 
egyre megy, az elektromosan semleges atomban 
a mag körül keringő elektronok száma) jellemző, 
melyet az illető elemek rendszámának nevezünk. 
Az elemek rendszáma egyúttal az a szám, mely 
megmutatja, hogy az illető elem hányadik helyet 
foglalja el a periódusos rendszerben. Az egyes 
elemek rendszámát (a magtöltések számát) 
Butherford azokból az eltérítésekből határozza 
meg, amelyeket az a-részecskék az illető elemen 
való áthaladáskor szenvednek. Szabatosabb mód-
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szert adott erre Moseley (1913), ki megállapí
totta, hogy a Röntgensugárzásnál bizonyos hul
lámhosszúsugaraktúlsúlyban vannak s e sugarak 
rezgésszámának négyzetgyöke egyenesen ará
nyos az antikatódul alkalmazott elem rend
számával. Különösen fontos volt a rendszám ily 
úton való szabatos meghatározása oly esetekben, 
midőn kételyek merültek fel az iránt, hogy a 
periódusos rendszer összeállításánál szigorúan 
alkalmazkodjunk-e az atomsúlyokrendjéhez, vagy 
sem. (Ilyen eset fordul elő az argon és kálium, 
tellur és jód, továbbá a vas, kobalt és nikkel sor
rendjében.) 

Moseley szabálya lehetővé tette annak meg
állapítását, hogy a hidrogén és uránium közt 
(ezeket beleértve) csupán 92 elem exisztálhat (a 
hidrogén atommagja 1, az urániumé 92 pozitív 
töltést visel). Ezek közül Moseley vizsgálatai 
idején 86 volt ismeretes; azóta Hevesy felfedezte 
a 72-es rendszámút, a hafniumot, J. Tacke, 
W. Noddack és 0. Berg pedig a 43. és 75. rend-
számúakat, melyeket masuriumnak, illetve 
rheniumnak neveztek el. A hidrogén és uránium 
közt tehát már csak 3 elem felfedezése (61., 85. és 
87. rendszámúak) várható. 

Az atomok belső szerkezetére nézve NielsBohr 
korszakalkotó vizsgálatai vitték előbbre isme
reteinket, ki a Rutherford-íéle atomszerkezet
elméletet továbbfejlesztve, azt a Planck-íéle 
kvantumelmélet felhasználásával az elemek 
spektrumának értelmezésére használta fel. Elmé
letének lényege a következő: Az atommag körül 
keringő elektronok nem keringenek mindig 
ugyanazon sugarú pályán, hanem — a molekulák, 
illetve atomok ütközése következtében — majd 
egy kisebb, majd egy nagyobb sugarú pályára 
kerülhetnek át, úgy azonban, hogy az ugyanazon 
elektron számára lehetséges pályák sugarai és 
az elektron sebessége között meghatározott 
viszony áll fenn. Az elektronnak valamely bel
sőbb pályáról egy külsőbb pályára való átvitele
kor meghatározott mennyiségű energia haszná
lódik fel; de ha viszont az elektron ugyanazon 
nelsőbb pályára kerül vissza, akkor ugyanez az 
-energiamennyiség felszabadul. Ez az energia 
nyilvánul meg az illető elem spektrumának meg
határozott hullámhosszú vonalában. 

Bohr elmélete — mely hosszú időre ellátja a 
kutatókat munkával — az alacsonyabb atom
súlyú (rendszámú) elemeknél már is lehetővé 
tette a spektrumvonalak létrejöttének szabatos, 
kvantitatív értelmezését. Ezenfelül azonban az ó 

•elmélete útján betekintést nyerünk az illető ele
mek atomjainak szerkezetébe és pedig nemcsak 
kvalitatív, hanem kvantitatív értelemben is. 
E kutatások alapján pl. a hidrogénatom szerke
zetét úgy kell elképzelnünk (1. az 1. ábrát), hogy a 
10~16 cm. nagyságú atommag körül egyet
len negatív elektron kering (utóbbi átmérője 
1-9X10 -13 cm.) és pedig a külső feltételektől 
(főképen a nyomástól) függően, különböző kör
pályán, különböző sebességgel. A lehetséges 
legbelsőbb (legkisebb sugarú) pálya sugara 
0'55X10~8 cm; ezt a pályát az elektron másod-
percenkint 6'2X1015-szer futja körül, vagyis 

annak sebessége 2-172X108 cm/sec, tehát a fény 
sebességének körülbelül 1/s50-ei része. A lehet
séges külsőbb (2., 3., 4. stb.) pályák sugarai a 
legbelsőbbével olyan viszonyban állanak, mint 
1: 4 : 9 :16 stb., a megfelelő elektronsebességek 
viszonya pedig 1: V° : Vs : V< stD- A számítások 
értelmében a hidrogén spektrumának látható 
vonalai azáltal jönnek létre, hogy az elektron a 
3., 4., 5., 6., illetve a 7. pályáról a második 
pályára megy át. (Azok a spektrumvonalak, 
melyeket az első, harmadik stb. pályára való át
menetel hoz létre, a spektrum láthatatlan — 
ultraibolya, illetve infravörös — részére esnek.) 
A mondottakból önként értetődik, hogy az atom
nak nincs határozott térfogata; ez attól függ, 
hogy milyen nyomás alatt áll a gáz, mert főként 
a nyomás szabja meg azt, hogy az atomok több
ségénél az elektron melyik pályán kering. A többi 
elemek atomjaiban persze a mag körül több 
elektron kering és pedig annyi, mint amekkora 
az illető elem rendszáma. 

Ami az elemek atommagjának szerkezetét 
illeti, fel kellett tenni, hogy ezekben a hélium-
atomok magjai alkatrészek gyanánt fordulnak 
elő s ezek az utóbbi atommagok épen azok, 
amelyek mint a-részecskék, vagyis kettős pozitív 
töltésű heliumatomok a radioaktív elemek atom
jaiból kilövelődhetnek. (A teljes, a magaegészé-

ben elektromosan semleges lieliumatom u. i. egy 
két pozitiv töltést viselő. atommagból és két 
keringő elektronból áll; ha elvesszük az utóbbia
kat, megmarad a kettős pozitiv töltéssel biró 
atommag.) A magasabb atornsúlyú elemek atom
magjaiban ezenfelül negativ elektronok (mag
elektronok) jelenlétét is fel kell tételezni, melyek 
jól megkülönböztetendők a mag körül keringő 
perifériás elektronoktól. A magelektronok azok, 
melyek mint p-részecskék hagyhatják el a radió-
aktiv elemek atomjait (1. Radioaktív sugarak, 
XVI. k.) 

A heliummagok bizonyára nem csak az X-SÜ-
gárzásra képes atomokban vannak jelen mint 
alkatrészek, hanem egyéb (nem radióktiv) ato
mokban is. Erre mutat az, hogy számos elem 
atomsúlya egyszerű egész számú sokszorosa a 
hélium atomsúlyának (4-nek), mint pl. a szén, 
oxigén, kén, másrészt számos elem atomsúlya 
közt akkora a különbség, mint a mekkora a 
hélium atomsúlya (pl. a lithium és bór, szén és 
oxigén, nátrium és alumínium). A heliummagokon 
és negativ elektronokon kívül az atommagok 
alkatrésze gyanánt a hidrogénatommagok is 
szerepelhetnek, mint ahogyan azt Rutherford 
intézetében Marsáén és Lantesberry kimutatták 
azáltal, hogy a-rószecskékkel a nitrogén atom
jaiból valósággal kilőttek hidrogénatommago
kat. (Ezáltal a nitrogénatomok bizonyára szén
atomokká lettek.) Utóbb több más — alacsonyabb 

1. ábra. 
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atomsúlyú — elemből sikerült Így hidrogén -
magokat kilőni, de nem azokból, melyeknek 
atomsúlya 4-nek egész számú sokszorosa s 
melyeknek atommagját pusztán heliummagokból 
összetetteknek tételezzük fel. Legújabban Paneth-
nek sikerült hidrogénből héliumot előállítania, 
ami által az atommagkomponensek száma ket
tőre, nevezetesen hydrogénmagokra és negatív 
elektronokra redukálódik. Ebből a két alkatrész
ből áll tehát a legújabb felfogás szerint minden 
elem, minden vegyület s egyáltalán minden 
anyag. Az újabb vizsgálatok — mint látható — 
a viszonyokat nem komplikálják, hanem épen 
egyszerűsítik s ezekkel az eredményekkel Prout 
felfogásához jutunk, ki azt hangoztatta (1815), 
hogy csak egy «őselema exisztál, a hidrogén; 
állításának igazolásáról persze annak idején szó 
sem lehetett. 

jelenség, melyek előbb nem voltak kielégítően 
értelmezhetők.—Az elemekJT.-i sajátságait első
sorban az atomok perifériás elektronjainak száma 
és elrendeződése szabja meg. Pl. valamely fém
atom értékűsége attól függ, hogy mennyi azok
nak az elektronoknak száma, melyek a perifériá
ról aránylag könnyen eltávolíthatók. így a hidro
génatom (1. az 1. ábrát) egyértékűségét annak 
egyetlen elektronja szabja meg. Ha ez levá
lik, az atom a maga egészében pozitív töltésűvé 
lesz s tulajdonképen egy vegyértékű hidrogénión
nal lesz dolgunk. A radioaktivitás jelenségét 
az atommaghoz fűződve képzeljük. Eszerint az 
a-, illetve |-sugárzás közvetlen oka az, hogy 
az atommagból kettős pozitív töltésű heliuma-
tomok (heliumatommagok), illetve negatív elek
tronok löveltetnek ki. Az a-sugarak kilövelése 
következtében természetesen az atommag po

zitív töltéseinek 
száma két egy
séggel kisebbe
dik. Bz a körül
mény magával 
hozza azt, hogy 
a képződő elem 
(maradékatom) 

helyzete a perió
dusos rendszer
ben két hellyel 
balra van a su
gárzó eleméhez 
képest, miután 
— mint láttuk — 
az elemek rend
számát, tehát a 
periódusos rend
szerben elfog
lalt helyzetét az 
atommag pozi
tív töltéseinek 
száma szabja 

meg. Másrészről 
a p-sugárzás az 
atommag pozi
tív töltését egy 

egységgel növeli. A p-sugárzás útján képződő 
elemnekeszerint nyilvánvalóan eggyel magasabb 
rendszáma lesz a periódusos rendszerben, mint 
a sugárzó eleméé. Mint látható, a most leveze
tett összefüggés az eltolódási szabályt (K. Fajans 
és P. Soddy, 1913) juttatja kifejezésre, illetőleg 
magyarázza meg, mely szerint: ha valamely elem 
a-sugárzás közben alakul át, belőle oly elem kép
ződik, melynek — az átalakuló eleméhez képest 
— a periódusos rendszerben két rubrikával balra 
van a helye. Ha viszont valamely elem (3-sugár-
zás közben alakul át, belőle oly elem keletkezik, 
melynek — az átalakuló eleméhez képest — a 
periódusos rendszerben egy rubrikával jobbra van 
a helye. Az isotopia magyarázata a közölt el
mélet szerint így alakul: Ha valamely elem (pl. 
Ha D) atomjának magjából két p és egy a-ró-
szecske távozik, akkor ennek megtörténte után 
az atommag pozitív töltése (a -j- és — töltések 
algebrai összege) ugyanakkora kell hogy legyen, 
mint az eredeti elem {Ba D) atomjáé. Miután 

Ha az egyes elemeknek hélium- és hidrogén
magokból való összetett voltát tesszük vizsgálat 
tárgyává s ezzel kapcsolatosan az elemek atom
súlyát egybevetjük avval az atomsúllyal, melyet 
a hélium és hidrogén atomsúlyából (4-00, illetve 
1-008), illetve ezek sokszorosaiból levezetünk, 
nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a rela
tivitás elmélete értelmében az atomok szétbom
lásánál vagy ezek keletkezésénél fellépő óriási 
energiaváltozásoknak szükségképen a tömegek 
megváltozását is magukkal kell hozniok. így a 
hekümatomnak négy hidrogénatomból való 
összetevődésénél Sommerfeld számításai szerint 
történőenergiafelszabadulással együttesen tömeg
csökkenésnek is kell bekövetkeznie; így magya
rázható, hogy a hélium atomsúlya (400) nem pon
tosan négyszerese a hidrogénének, hanem ennél 
kevesebb (4XP008 = 4-032). A különbségről 
(0082) feltételezzük, hogy energiává alakul át. 

Az atom szerkezetét a fentiek szerint képzelve 
el, könnyen megmagyarázhatóvá válik számos 



K é m i a — 464 — Kémia 

pedig a mondottak szerint az elemeknek a perió
dusos rendszerben elfoglalt helyét (rendszámát) 
az atommag töltése szabja meg, az eredeti elem 
(Ra D) és a két (3- és egy a-részecske távozása 
után képződő elem (RaG) K.-i sajátságainak és a 
periódusos rendszerben elfoglalt helyzetüknek 
meg kell egyezniök, vagyis ezeknek az elemeknek 
isotopoknak kell lenniök. Mint tudjuk, valóban így 
is van. Az eltolódási szabályt szemléletesen 
tünteti fel a 2. ábra, mely a periódusos rend
szer (1. Elemek, VI. k.) utolsó két sorát (az utolsó
előttit csak részben) tünteti fel. B táblázatot ügy 
kell elgondolni, hogy a VDI. függőleges oszlop 
elhagyásával a rendszert függőleges hengerre 
képzeljük felgöngyölve akképen, ö-adik ós VII. 
oszlop egymás szomszédságába kerüljön. Ezen
kívül az így elképzelt rendszerben az egyes ele
meket atomsúlyuk rendjében lefelé menő spirális 
vonal mentén kell feltüntetni. Ily módon — de 
síkba kiterítve — értelmezendő táblázatunk. B 
táblázat fején találjuk a periódusos rendszer 
függélyes oszlopának számát, alul az elemtipus 
jelét, jobbról és balról pedig az atomsúlyokat. 
Hasonló módon állítható össze a tórium- és 
aktiniumsorozat is (1. Radioaktív elemek, XVI. k.). 

A tudomány mai állása szerint az elemek, 
illetve elemtipusok jegyzéke a következő táblá
zatban adható .-

Az e lemek , illetve e lemt ipusok Jegyzéke 
r e n d s z á m u k s o r r e n d j é b e n : 

S 

1 

Re
nd

 

1 
a 3 
4 
5 
fi 
7 
8 
fl 

1(1 
11 
12 
13 
14 
Ifi 
.16 
17 
ÍR 
19 
20 
21 
23 
33 
2-í 
Sfi 
2fi 
27 
28 
29 
30 
31 
sa 33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Az e l e m 
(e lemt ipus) 

n e v e 

H i d r o g é n 
Hé l ium 
L i t h i u m 
B e r i l l i u m 
Bór 
Szén 
Ni t rogén 
O x i g é n 
F l u o r 
Neon 
N á t r i u m 
M a g n é z i u m 
A l u m í n i u m 
Szi l íc ium 
Foszfor 
K é n 
K l ó r 
Argon 
K á l i u m * 
K a l c i u m 
S k a n d l u m 
T l t a n 
V a n a d i u m 
K r ó m 
Mangán 
Vas 
Kolial t 
N i k k e l 
Réz 
Z l n k 
Ga l l i um 
G e r m á n i u m 
A r z é n 
Se len 
B r ó m 
Kr ip ton 
R u b i d i u m * 
S t r o n c i u m 
Y t t r l u m 
Z l r k ó n i u m 

Jele 

H°* 
He° 
L i i " 
Be" 
Bi 

o> N° 0 " 
F" 
Nei 
N a 0 

Mgi 
Al 
811 
P " 
8" 
C l ' 
A* 
K i 
Ca 
Se 
TI 
V 
Cr 
Mn 
F e 
Co 
N i ' 
Cu 
Zn 
Ga 
Ge 
As° 
S e 
B r i 
Kr i 
R b ' 
S r 
Y 
Zr 

A t o m -
s ú l y 

1,008 
4,00 
6,94 
9,1 

11,0 
12,0 
14,01 
16,00 
19,0 
20,2 
33,00 
24,33 
27,1 
28,3 
31,04 
32,06 
35,46 
39,88 
39,10 
40,07 
45,1 
48,1 
51,0 
58,0 
54,93 
55,84 
58,97 
58,68 
63,57 
65,37 
69,9 
73,6 
74,96 
79,3 
79,93 
82,93 
85,45 
87,63 
88,7 
90,6 

a 
s 
9 
M 

41 
43 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
41) 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

Az e l e m 
(e lemtipus) 

n e v e 

NlOD 
Molibdén 
M a s u r i u m 
R u t h e n i u m 
Rh ó d i u m 
P a l l á d i u m 
E z ü s t 
K a d m i u m 
I n d i u m 
Ón 
A n t i m o n 
T e l l u r 
Jod 
Xenon 
Césium 
B á r i u m 
L a n t h a n 
Cer ium 
P r a s e o d i m 
Neodim 

— • 

S a m a r i u m 
E u r o p i u m 
Gadol in ium 
T e r b i u m 
Dispros ium 
H o l m i u m 
E r b i u m 
T h u l l i u m 
Y t t e r b i u m 
L u t e t i u m 
Hafnium 
T a n t á l 
Wol f ram 
R b e n i u m 
Osmium 
I r í d i u m 
P l a t i n a 
A r a n y 
H i g a n y 

Atom
s ú l y 

Jele 

N b 
Mo 
Ma 
Ru 
Rh 
P d 
Ag 
<Jd 
I n 
Sn 
S b 
T e 
Ju 

XI 
Cs" 
B a 
L a 
Ce 
P r 
m — Sm 
E u 
Gd 
Tb 
Dv 
Ho 
E r 
T u 
Yb 
I.u 
Hf 
T a 
W 
Re 
Os 
í r 
P t 
Au 
Hgi 

| 93,5 
96,0 

101,7 
102,9 
106,7 
107,8 

i n a , 4 
114,88 

' 118,7 
120,2 
127,5 
126,92 
130,2 
132,81 
137,37 
139,0 
140,25 
140,9 
144,3 

— 150,4 
152,0 
157,3 
159,2 
162,5 
163,5 
167,7 
168,5 
173,5 
175,0 
178,6 
181,5 
184,0 

9 

190,9 
193,1 
195,2 
197,a 
200,6 

* A°-al Jelölt elemek az ^Isíon-féle csősugármódszerrel 
megvizsgáltattak, eltérő atomsúlyú Isotópok azonban nem 
voltak kimutathatók. 

* * Az i-gyel megjelSlt elemeknél az .dsíoM-féle módszerrel 
eltérő atomsúlyú Isotópok voltak kimutathatók. Az egyes 
isotópok atomsúlyát Aston a kővetkezőknek találta: 

Lithium 6, 7. 
Bór 10-0, 11-0. 
Neon 2000, 22-00, (21), 
Magnézium 24, 25, 26. 
Szilícium 28, 39, (30). 
Klór 35, 37. 
Argon 36, 40-00. 
Kálium 39, 41. 

Nikkel 58-0, 60-0. 
Bróm 79, 81. 
Krypton 78,80,88,83, 84, 86. 
Rnbidium 85, 87. 
Xenon 129, 131, 132, ÍM, 

136, (128, 130). 
Higany 198, 199, 200, 201, 

202, 204. 
*** A talliumtól kezdve csakis az aláhúzott értékek 

közvetlen meghatározások eredményei. A többiek genetika* 
összefüggések útján számíttattak. A zárójelben levők hipo
tetikusak. Az aláhúzott értékek közül a 204-0, 207-2 ás 
309-0-ról nem tudjuk, hogy a tiszta elemekre vonatkozik-e, 
vagy isotópkeverékekre. 

Azok az elemek, melyeknek neve mellett csillag (*) vin, 
rádioaktivok. 

| R
en

ds
zá

m
 

| 

81 

83 

S4 

85 
86 

87 
88 

89 

90 

91 

92 

Az elemtipus 

neve 

Tallium 

Ólom 

Bizmut 

Polonium 

— 
Emanatio 

— 
Rádium 

Aktinlum 

Tórium 

Protakti-
nium 

Uránium 

jele 

|[ Az elem neve 

TI Tallium 
Aktinlum C"* 
Tórium C" 

1 Rádium C" 

Pb I Rádium G 
I Ólom 

Tórinm D. 
Rádium D* 
Aktinlum B* 

|! Tórium B* 
I Rádium B* 

Bi 

Po 

— 
Em 

— 
Ra 

Ac 

Th 

Pa 

ü 

, Bizmut 
! Rádium E* 
; Aktinium C* 

Tórium C* 
i Rádium C* 

Polonium (Rá
dium P)* 

Aktinium C* 
Tórium C* 
Rádium C* 
Aktinium A* 
Tórium A* 
Rádium A* 

— 
Aktinium-

emanáció* 
Tóriumemanáció * 
Rádiumemanáció * 

— 
Aktinlum X* 
Tórium X* 
Rádium* 
Mesotorium 1* 
Aktinium* 
Mesotorium 2* 
Rádióaktinium* 
Rádiótórium* 
Ionium* 
Urán Y* 
Tórium* 
Urán X t * 
Protaktlnium* 
Urán X3* 
Uránium n* 
Uránium I* 

Az elem 
jele 

TI 
AoC" 
ThC" 
RaC" 

RaG 
Pb 

ThD 
RaD 
AcB 
ThB 
RaB 

Bi 
RaE 
AoC 
ThC 
RaC 

Po(RaP) 
AoC 
ThC 
RaC 
AcB 
ThA 
RaA 

~ 
AcEm 
ThEm 
RaEm 

— 
AcX 
ThX 
Ra 

MsTh, 
Ao 

MsTh2 ! 
RdAo S 
RdTh i 
10 
UY 
Th 

UX, 
Pa 
UX, 
Un 
U. 

, Atom
súly 

L 
204,0" 

(206) 
208 
210 

j 206,0 
207,2 
208,0 
210 

(210) 
212 
214 

209,0 
210 

(210) 
212 
214 

810 
(210) 
212 
214 
(214) 
216 
218 

— 

(218) 
220 
222 

— 
(222) 
224 
225,97 
228 
(226) 
228 

(226) 
228 
230 
(230) 
232,15 
234 
(230) 
234 
234 
288,2 
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A fentiek szerintaradióaktivelemek spontánát

alakulnak, egyes, alacsonyabb atomsúlyu elemek 
pedig mesterségesen átalakíthatók. A magasabb 
atomsúlyúaknái a mesterséges átalakítás eddig 
nem sikerült. Pl. A. Miethe és H. Nagaoka 
kísérletei, melyek szerint a higany arannyá volna 
átalakítható, számos szerző ellenőrző kísérletei 
szerint téveseknek bizonyultak. 

Az általános és anorganikus K. terén az 
utóbbi években az ú. n. jó elektrolitok (erős 
savak, erős bázisok és sók) vizes oldatainak visel
kedése foglalkoztatott számos kutatót, anélkül, 
hogy végérvényesen tisztázott eredményekről 
beszélhetnénk. 

Az organikus K. terén a kaucsuk színtézi
sének tisztázása (Q. Harries) az egyik kimagasló 
eredmény, melyet a központi hatalmak számára 
különösen a háború tett aktuálissá. Gyakorlati 
értelemben (békében) a szintetikus kaucsuk nem 
veheti fel a versenyt a természetessel. A szén
hidrátok kutatása terén Zemplén Géza, J. C. 
Irvine és A. Pictet értek el igen jelentős ered
ményeket. A methylalkohol mesterséges előállí
tása szénmonoxidból és hidrogénből az ipari 
K. szempontjából nagyjelentőségű lépés. Je
lentős haladás mutatkozik a szén feldolgozása 
terén könnyen illó, motorhajtásra alkalmas 
anyagokká (szén cseppfolyósítása, berginizálás 
stb). Az orvosi gyógyszerészi K. terén a cukor
betegség gyógyszerének, az insulinndk felfede
zése és kellő alakban való előállítása foglalkoz
tatta a kutatók nagy számát. Az ipari K.-t 
egyébként a háború folyamán részben pótszerek 
(snrrogatumok), részben hadianyagok (robbantó
szerek, mérgező gázok) készítése kötötte le. A 
világháború folyamán az ententehatalmak beren
dezkedni kényszerültek oly K.-i cikkek gyártá
sára, melyeket azelőtt Németországban szereztek 
be. Az így alakult ipartelepek egy része élénk 
versenytársa lett a német K.-i iparnak. 

Hazánkban a K.-i és általában a természet
tudományi kutatásra élénken serkentőleg hat a 
gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter által 
egybehívott Országos Természettudományi Ta
nács (1926), illetve az ennek révén juttatott kuta
tási segélyek, nemkülönben az eddigelé Bécsben 
és Berlinben létesített Gollegium Hungaricumok. 
*Kemmel, helység Belgiumban a Kemmel-ma-

gaslat ÉK.-i lábánál, Yperntől DNy.-ra. A világ
háborúban a magaslat 1918 ápr. 10-től az angol 
védelem kulcspontja volt a német támadás ellen; 
1918 ápr. 25. a németek megostromolták. A harc
ban 21 német hadosztály vett részt. Az angol
francia ellentámadásban azonban 1918 szept.-ben 
a németek elvesztették. 

Kempelen Béla (kismagyari), genealógus és 
heraldikus, Magyar nemes családok című művé
ből 9 kötet jelent meg. Újabb munkája: Nemesi 
évkönyv (Budapest 1923.) 

Kempí (Kemenes) József, budapesti főgimn. 
tanár, megh. 1922 márc. 23. Újabb müvei: Szemel
vények Homeros lliasából és Szemelvények az 
Odijsseiából (Jeles 1.1. t.); C. Július Caesar: De 
Bello Gallico szemelvényekben és jegyzetekkel 
(Görög és latin remekírók jegyzetes isk. gyűj
teménye). 

Kempten, város Bajorországban, (1925) 21,874 
lakossal. 

Kemse, kisk. Baranya vm., (1920) 298 lak. 
Kena (Kennelt), 1. egyiptomi tartomány, 1953 

km2, (191?) 840,317 lak. — 2. K., a tartomány 
fővárosa, (1919) 23,357 lak. 

Kendal, város Angolországban, (1921) 14,146 
lakossal. 

Kende (Kendic), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Kende Zsigmond (kölesei), báró, szül. 1864. 

a szatmármegyei ősi Kende-családból (l. XI. köt.). 
K.-nak IV. Károly király megkoronáztatása al
kalmából adományozta a bárói méltóságot és 
örökös főrendiházi tagságot. 

Kendeüy-család (1. XI. köt.). IV. Károly király 
megkoronáztatása alkalmából 1916 dec. 30. K. 
Gábor-nak a grófi rangot és örökös főrendiházi 
tagságot adományozta. 

Kenderes, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
(1920) 5850 lak., Horthy Miklós kormányzó új 
kastélyával. 

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

Kendermái (Ghendermal), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kendermező )Chendrea), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kendetelep (Chisoda nua), Temes vm. (Tr. R.) 
Kendilóna (Lona), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Kendő (Gdndu), Maros-Torda vmegye. (Tr. R.) 
Kenedi Géza, hírlapíró, 1916. magyarpadéi 

előnévvel magyar nemességet kapott. 1921. a 
Kisfaludy Társaság tagjául választotta. Újabb 
müvei: írások és tanulmányok (1916); Anek
doták a magyar közéletből (1916); Az élet könyve 
(3. kiad., 1923); A hodsa meséi (1924). 

•Kénen, mudirije Felső-Egyiptomban, (1917) 
840,317 lak. Fővárosa K., 22,958 lakossal. 

Kenesd (Trimpoele), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kenessey, 1. Béla, erdélyi ref. püspök, megh. 

Kolozsvárott 1918 jan. 8. 
2. K Kálmán, miniszteri tanácsos, megh. Buda

pesten 1915 okt. 26. 
Kenéz, kisk. Vas vm., (1920) 494 lak. 
Kenéz Béla, 1917. a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem nyilvános rendes tanára, 1918. 
magyar kir. udvari tanácsos, 1924. a Magyar Tud. 
Akadémia levelező tagja, 1921. a Szent István 
Akadémia tagja lett. 1920. és 1922. nemzetgyű
lési, 1926. országgyűlési képviselőnek választot
ták. Az első nemzetgyűlésen alelnök, a másodi
kon és az új képviselőházban a pénzügyi és a köz
jogi bizottság elnöke lett. 

Kenézlő, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes vm., (1920) 1564 lak. 

Kenézpatak (Gerny Pótok), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

•Kenézy Gyula, nőorvos, szül. 1860. A debreceni 
bábaképzőintézet igazgató-tanára volt és érdemei 
elismeréséül a magy. kir. udvari tanácsosi címet 
kapta. 1914-ben a debreceni egyetem rendea 
tanára lett, 1918—1919. az orvoskar dékánja* 
1919—1920. az egyetem rektora volt. Főbb ön
álló művei: Bábakönyv; Betegápolás; A nő
gyógyászat kézikönyve; A fertőző betegségek. 

Kengyeltó (Rafnic),Kxa,ssó-SzöTény vm. (Tr. R.) 
•Kenia (Kenya Golony, régebben Brit-Kelet-

Afrika, Éast-Africa Protectorate), brit korona-
Révai -VÍWÍ Leaikcma. XX. köt. 
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gyarmat és védvidék egy kormányzattal Afrika 
K.-i részén, határai K.-ről az Indiai-Oceán 
és Olasz-Szomáli, É.-on Abesszínia és Szudán, 
Ny.-on Uganda, D.-en Tanganyika-territorium. 
Ter. (az Olaszországnak átengedett Juba-vidék 
nélkül) 549,000 kma, (1926) 2.533,375 lak., ebből 
12,529 európai, 26,789 indiai, 10,557 arab, a 
több bennszülött. Bennszülött lakossága: bantu
négerek, hamiták és szuahélik. Fővárosa Nairobi, 
kikötője Mombasza. Vasúti vonala Mombaszától 
a Victoria-tóig van kiépítve, elágazással a Tan
ganyika-territorium felé. 1923-ban behozatal: 
4.257,843, kivitel: 3.996,432. Államadósság 5 mil
lió font sterling. Termékei es kiviteli cikkei: 
kávé, kukorica, bőrök, szóda, szezám- és gyapot
mag, elefántcsont. Természeti viszonyait 1. Kelet-
Afrika (XI. köt.). Alkotmánya 1920-ból, annak 
legújabb módosítása 1924-ből való. A kormányzót 
az angol király nevezi ki, mint saját helyettesét. 
Ó a közigazgatás feje és vezeti a 9 tagú végre
hajtó tanácsot (JExecutive Gouncil). A törvény
hozó tanács (Legislative Gouncil) 7 kinevezett és 
11 választott tagból áll. Választójoga van min
den hindu férfinak és nőnek, továbbá minden arab 
férfinak, aki arabul vagy szuahéli nyelven Írni-
olvasni tud. 4 közigazgatási kerületre ós 27 járásra 
oszlik, azonkívül a partvidékre és az É.-i katonai 
határvidékre. 

Keniták (XII. köt.), arábiai és kánaáni ősnépre 
vonatkozólag Plinders Petrie angol egyiptológus 
1904. Serabit-el-Chadimban nem-egyiptomi nyelvű 
feliratokat fedezett fel, melyeket Gardiner angol 
ós Sethe német egyiptológusok a sémita írás ős-
formájának tartottak. Eisler Róbert bibliakutató 
megállapította ennek az írásnak alfabétáját s azt, 
hogy a hieroglif formák mellett a későbbi 
sémi alfabétának megfelelnek. Eisler a bibliában 
említett K.-at, akik Kr. e. 1600 körül a Sináj-
félszigeten bányászlakók voltak, tartja ez 
írásmód használóinak. Újabban Grimme Hubert 
mtinsteri orientalista foglalkozik a kenita népnek 
tulajdonított sinaji feliratokkal. V. ö. Plinders 
Petrie, Researches in Sinai (1906); Gardiner, 
Journ. of Bgypt. Archeol. (1916); Sethe, Ursprung 
d. Alphabets (Götting. Nachr., 1916); Die neuent-
deckten Sinaiinschriften (u. o. 1917); R. Eisler, 
Die Kenitischen Weihinschriften d. Hyksoszeit 
(1919). 

*Kenjiho, koreai város, (1920) 12,760 lak. 
Eennan, George, amerikai utazó, megh. Me

dinában (New York állam) 1924 máj. 12. 
Kénos (Stdfureni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Kenosha, város Wisconsin északamerikai ál

lamban, (1920) 40,472 lak. 
Kensington, London városrésze, (1921) 175,859 

lakossal. 
Kent, grófság Angolországban, (1021) 1.141,666 

lakossal. 
Kentelek (Ghinlelnic), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kentucky, északamerikai állam, 105,145 km2, 

(1920) 2.416,013 lak. Fővárosa Frankfort. 
KenyeTeá(Kunerad), TrencsénvmfTr. Cs.-SzL) 
Kenyeres Balázs, egyetemi orvostanár, 1915. 

a budapesti egyetemre került. Rendes szakértője 
volt a kolozsvári kir. törvényszéknek, majd a 

budapesti és pestvidéki kir. törvényszékeknek. 
1918-ban a Magyar Tud. Akadémia lev. tagjának 
választották. Ismételten volt jegyzője, prodókánja 
és dékánja a kolozsvári ós a budapesti egyetem 
orvosi karának. Tagja az igazságügyi orvosi ta
nácsnak és elnöke a törvényszéki orvosvizsgáló
bizottságnak. Újabb munkái: Bectori beszédek 
(Kolozsvár 1914); Az öncsonkításról (u. o., 1914); 
Lőfegyverekkel okozott és egyéb sérülések köriül 
végzett újabb vizsgálatokról (Gyógyászat, 1915); 
Halálesetek tisztázása nyomozás és vizsgálat 
útján (Rend, 1926); A törvényszéki orvostan fel
adatai és teljesíthetésük feltételei{BuAa,^est 1925); 
A törvényszéki orvostan tankönyve (2 köt., 
1925—1926); Az orvos szerepe az igazságszolgál
tatásban (1925). 

Kenyéri, kisk. Vas vm., (1920) 901 lak. 
Kenyhec (Kéhnec), Abaúj-Torna vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
*Kenyon, Frederic George, sir, angol hellenista, 

szül. Londonban 1863 jan. 15. 1908-ban a British 
Museum főkönyvtárnoka, 1917 óta a British Aca-
demy elnöke. Művei: Classical texts from papyri 
in the Brit. Museum (1891); Catalogue of greek 
papyri in the Brit. Museum (1893—907); Ouíbible 
and the ancient manuscripts (1895); Palaeo-
graphy of greek papyri (1899); Handbook of the 
textual criticism of the New Testament (1901). 

Kényszerárfolyam, 1. Aranykorona. (XIX. 
kötet.: 

Kényszeregyesség, 1. Gsödönkivüli kényszer-
egyesség (XX. köt). 

Kényszerkölcsön (L XI. köt.). A K. eszközét a 
háborút követő időkben a magyar kormány két 
izben vette igénybe. Az első eset az Osztrák-
Magyar-Bank bankjegyeinek a trianoni békeszer
ződós 188. cikkénekmegfelelőenmárabékeszerző-
dés aláírása előtt végrehajtott felülbélyegzésével 
kapcsolatban merült fel, amikor az 1700/1920. 
M. B. számú rendelet értelmében a gyűjtőhelyek 
a felülbélyegzés végett beszolgáltatott bank
jegyek összegének felét felülbélyegzett bank
jegyekben fizették ki,másfk felét pedig a tulajdonos 
nevére szóló Pénztári Elismervény kiadása mel
lett államkölcsönként visszatartották. Az elismer
vény után 40/o-os évi kamat volt megállapítva és 
azt az állam által földbirtokpolitikai célokra jntta-
tottföldek vételárának fizetésére lehetett felhasz
nálni és az 1921. XXVI. t.-c. értelmében az 
államadósságokat terhelő vagyonváltság alól 
mentesek voltak. Későbbi jogszabályok a Pénz
tári elismervényeket egyes más tartozások le
rovására is alkalmasakká tették, így 20%-kal 
csökkentett értékben az 1924. évi K. fizetésére is. 
A bankjegyfelülbélyegzéssel kapcsolatos K.-t a 
törvényhozás az 1920. III. t.-cikkel hagyta jóvá, 
amely büntető rendelkezéseket is megállapított. 
Az 1924-iki K.-t a 32,000/1924. P. M. számú ren
delet szabályozta. A K. összege az egyes adózók
nak az 1923-ra előírt jövedelem- és vagyonadó
jához igazodott és pedig az évi jövedelemadó
nak négyszerese vagy a vagyonadónak hatszo
rosa volt. Ezt a K.-t takarókkoronában álla
pították meg, kamata évi 5°/0, amit az adózó évi 
állami adójába számítottak be. Erről a K.-ről 
eredetileg kötvényeket nem bocsátottak ki, ha-



Keokuk — 467 — Képviselőválasztás 

nem ú. n. könyvadósság volt, később az adó
zók a befizetett K.-összegről forgalomképes köt
vényeket kaptak. B K.-nel az 192-4. VI. és X. t.-e. 
foglalkozik, előbbi a részvénytársaságok és szö
vetkezetek K.-ét is szabályozza. Az utóbbi K. 
•célja a korona értékcsökkenésének meggátlásaés 
•ezzel az államháztartás egyensúlyának helyreál
lítására irányuló tárgyalások és hitelmüveletek 
eredményességének biztosítása volt. Hasonló célú 
K.-t az osztrák köztársaság is igénybevett. 

Keokuk, város Iowa északamerikai államban, 
<1920) 14,423 lak. 

Kepéd (Cápát), Temes vm. (Tr. E.) 
Képes Gyula, vezértörzsorvos, megh. Buda

pesten 1924 okt. 6. 
*Kephallenia, görög tartomány, ter. 872 km2, 

<i92o) 64,215 lak. Fővárosa Argostolion. 
Keppler, Paul Wilhelm, róttenburgi püspök, 

megh. Stuttgartban 1926 júl. 16. 
Képviselőház (1. XI. köt.), működése 1918. 

megszakadt, 1920-tól a törvényhozó hatalmat a 
nemzetgyűlés gyakorolta. Az 1925. XXVI. t,-c. 
visszaállította a kétkamarás országgyűlést és 
azzal a képviselőházat, amely 1927 januárjában 
újra elkezdte működését. L. Képviselőválasztás. 
<XX. köt.) 

Képviselőválasztás (1. XI. köt.). Az ország
gyűlési képviselők választásáról szóló 1925. 
XXVI. t.-c. a választó jogosultság föltételeit nagy
jában a 2200/1922. M. B. sz. rendelettel egyezően 
állapítja meg. (L. Választójog, XIX. k.) Ez a 
szabályozás a választójog utolsó törvényi szabá
lyozásával (1918. XVII. t.-c.) szemben jelenté
keny haladást és az első nemzetgyűlésre irány
adó választójogi szabályokkal szemben is csak 
mérsékelt visszafejlődést jelent. A 24 éven felüli 
lakosságnak az 1914-iki névjegyzékek szerint 
16-5°/0-a. az 1918. évi névjegyzék szerint 20-90/<ra 

volt választójogosult, az 1918. XVII. t.-c. a vá
lasztójogosultak arányát 33-2°/(fra emelte volna, 
az első nemzetgyűlési választójogi szabályok 
szerint az arány 74-6 volt, míg az 1922. évi ren
delet és az 1925-iki törvény szabályai szerint 
$8-#>/o- Az 1925. XXVI. t.-c. a legutoljára alkal
mazásban volt 1874-iki választójogi szabályok
kal szemben körülbelül négyszeresére, az 19)8. 
XVII. t.-c.-kel tervezett állapottal szemben pedig 
másfélszeresére emelte a választójogosultak 
szamát. Hatalmas lépés ez a jogkiterjesztés útján, 
amelynek jelentősegét nem csökkenti, hogy az 
1919-ben összeírt választók számával szemben 
25°/0-os visszaesés mutatkozik. Az 1919-iki vá
lasztójogi szabályok ugyanis a béke ratifikálásá
nak és az új helyzet szabályozásának céljára 
egyszeri hatállyal valóságos népszavazást kivan-
&ik kpi*6S7triilviiiiii 

Az 1925. XXVI. t.-c. a választójog föltételei
nek a megállapításánál a súlyt az értelmi cen
zusra helyezi, ezt pedig férfiaknál az elemi iskola 
4., nőknél az elemi iskola 6. osztályának sike
res elvégzésével, illetőleg az ezzel egyenértékű 
műveltség megszerzésével látja igazoltnak. Olyan 
cenzus ez, mely valóban nélkülözhetetlen fölté
tele a közügyekben való részvételnek és amely 
egyúttal a legnagyobb mértékben fejlődésképos 
•és a közművelődés terjedésével a választójogo

sultak körének állandó automatikus kibővítésére 
vezet. 

A jogkiterjesztést az új törvény elsősorban a 
férfiszavazatok számának megfelelő emelésével 
valósítja meg, azonfelül azonban választójogo
sultságot ad a nőknek is, akiket az 1918. XVII. 
t.-c. ebből a jogból teljesen kizárt. A női válasz
tójog törvénnyel való rendszeresítése hatalmas 
lépés a két nem politikai egyenjogúsítása szem
pontjából. 

Amíg az új törvény kétségtelenül haladást 
jelent a jogkiterjesztés terén, addig másrészt 
gondoskodik arról, hogy ez a jogkiterjesztés ne 
járjon a nemzeti érdekek kockáztatásával. E cél
ból a választójogot 10 évi állampolgársághoz ós 
2 évi helybenlakáshoz köti, így akarván elérni, 
hogy csak a magyar állammal szorosabb érzelmi 
és érdekkapcsolatokba került egyének érvénye
síthessék a közügyekre befolyásukat. 

A törvény különös figyelmet fordít arra, hogy 
csak az erkölcsileg és hazafias szempontból meg
bízható egyének nyerjenek aktiv és passzív vá
lasztójogot és ezért a választói jog gyakorlásából 
kizáró okokat az eddigi helyzettel szemben sokkal 
szélesebb körben állapítja meg. A 10. §. 5. és 6. 
pontja szerint például nem választható az, akit 
hazafiatlan magatartása miatt illetékes hatósága 
hivatalvesztésre Ítélt, aki a tanácsköztársaság 
idejében népbiztos vagy népbiztoshelyettes, poli
tikai megbízott, a forradalmi törvényszék ebaöke, 
tagja vagy vádbiztosa volt. Az ú. n. emigránsok 
megválasztását nehezíti meg a 62. §., amely sze
rint a hivatalos megbízás nélkül külföldön élők 
csak a minisztertanács igazolása esetén választ
hatók meg. A139. §. az eddigi helyzettel szemben 
lehetővé teszi, hogy ha a megválasztást követő-
leg lesz nyilvánvalóvá valamely, a választható
ságot kizáró ok, az illető megbízása megszűntnek 
legyen kimondható. Végül a 180. §. értelmében 
megszűntnek nyilvánítható az olyan képviselő 
megbízása is, aki a hazához való hűség eUen vé
tett, a törvények megváltoztatására törvénytelen 
úton törekedett vagy képviselői működésére a 
képviselőházon kívül álló tényezőktől utasítást 
fogadott el. Ezek a rendelkezések az összefér
hetetlenségnek eddig nem ismert, új válfaját 
képezik, t. i. az erkölcsi összeférhetetlenséget. 
Ez az összeférhetetlenség pedig abban áll, hogy 
a magyar nemzet törvényhozó testületének csakis 
nemzeti és törvényes alapon álló egyének le
hessenek a tagjai, az ország sorsának az intézé
sébe csak hazafias szempontból is megbízható 
egyének folyhassanak be. 

Ami a választási eljárást illeti, az új törvény 
a kerületek túlnyomó részére fenntartja az egyé
nenkénti választást, ami természetesen az álta
lános többségi rendszer szerint történik. Az ará
nyos választási rendszer és kisebbségi képviselet 
csakis az egynél több képviselőt választó törvény
hatósági jogú városokban és a budapestkörnyóki 
választókerületben nyer alkalmazást (13. §). Új 
intézménye a törvénynek az ú. n. országos lajs
trom, amelynek alapján betöltendő képviselői 
helyek olyan arányban oszlanak meg az egyes 
nagyobb politikai pártok között, amilyen arány
ban az általános választáson a reájuk esett érvé-

so* 
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nyes szavazatok egymáshoz (illának (12. §). Az 
összes képviselői mandátumok egytizedének a 
letöltése történik országos lajstrom alapján ; ez 
a választási mód lehetővé teszi az általános több
ségi választási rendszer hátrányainak kiigazítá
sát és oly értékes egyéniségeknek a politikai 
életbe való bekapcsolását, akik az általános 
választáson nem jutottak megbízáshoz. Az 1926. 
évi általános választáson az országos lajstrom a 
választókerületi beosztás új megállapításának 
hiányában nem nyert alkalmazást. 

Az új törvény szerint azokban a választókerü
letekben, amelyekben a választás lajstromosan 
történik, a szavazás titkos, egyebütt nyilvános. 
Ily módon a nagyobb városokban és Budapest 
környékén, ahol t. i. a,választók fíiggő helyzete 
miatt a választási visszaélések a legvalószínűb
bek, biztosítva van a titkos szavazás. Ahol a 
szavazás titkos, ott kötelező (14 §); minden 
választó köteles azonban nyilvános szavazás ese
tében is a választási bizottság előtt megjelenni, 
még ha szavazni nem is kivan (74. §). 

Igen nagy gonddal képezi ki az új törvény a 
választások tisztaságának a garanciáit. E célból 
a választási eljárás során döntő hatáskört bizto
sít a választási biztosnak, akit a rendes bírák 
közül a független bíróság jelöl ki. Legfontosabb 
biztosítéka azonban a választások tisztaságának 
az, hogy a törvény a választások felett való 
bíráskodást az eddigi jogállapottal szemben tel
jesen és kizárólag a közigazgatási bíróságra 
ruházza. A törvényhozó testület tekintélyét 
semmi sem ássa jobban alá, mint ha jogosult 
kétségek támadnak atekintetben, hogy a válasz
tások eredménye valóban a választó közönség 
akaratát fejezi-e ki. Az új törvény minden garan
ciát megad a tekintetben, hogy ezek a kételyek 
ne merülhessenek fel. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
1925. XXVI. t.-c.-nek azonban nemcsak az ország
gyűlés szervezetének fejlődése szempontjából 
van nagy jelentősége, hanem az alkotmányos jog
folytonosság helyreállítása szempontjából is. 
1920 óta a törvényhozó hatalmat nem az alkot
mányunk értelmében arra jogosult király és 
országgyűlés gyakorolta, hanem a magyar alkot
mányban addig ismeretlen új szervezet: a nem
zetgyűlés, amelynek feladatává vált egyúttal az 
országgyűlés reformját megalkotni és ezzel a 
történeti alkotmányossághoz való visszatérés 
útját szabaddá tenni. Az 1925. XXVI. t.-c. az al
kotmányossághoz való visszatérés szempontjából 
az első jelentékeny lépés. B t.-e. javaslatával egy-
időben a minisztérium előterjesztette az ország
gyűlés felsőházáról szóló javaslatot is, amely 
mint 1926. XXII. t.-e. lépett életbo. Ily módon le
hetővé vált az országyűlés hét éve szünetelő mű
ködésének újrafelvétele és ezzel az átmeneti célra 
összehívott nemzetgyűlés működésének végleges 
megszűnése. Nem szükséges hangsúlyozni, hogy 
a nemzetgyűlési intézmény megszűnése és az 
országgyiilés felélesztése az alkotmányos múlttal 
való kapcsolat helyreállítása szempontjából mi
lyen fontos. De jelentős ez az átalakulás azért is, 
mert visszaállítja az 1608 óta megszakítás nélkül 
állandóan érvényben volt két táblás rendszert, 

ami természetesen a törvényhozás jóságát, meg
fontoltságát és szakszerűségét jelentékenyen fo
kozni fogja. Az országgyűlési intézmény vissza
állításával a közjogi provizórium intézményei 
közül már csak a kormányzóság marad fenn, 
minthogy a királykérdés megoldása a mai viszo
nyok között már csak külpolitikai szempontból 
is lehetetlen. Ennek következtében az új ország
gyűlés hatásköre jelentékenyen szélesebb kört 
lesz, mint a régi országgyűléseké, mert a tör
vényhozó hatalmat a királyi szék üresedésben
léte alatt egyedül fogja gyakorolni, vagyis e te
kintetben a nemzetgyűlés jogkörébe lép. 

Az 1925. XXVI. t.-c. alapján alakuló képviselő
házra természetesen a képviselőházra vonatkozó 
jogszabályok az irányadók; a nemzetgyűlési ház
szabályok és a nemzetgyűlés működésére vonat
kozó egyéb határozatok azonban további rendel
kezésig a képviselőházra is kiterjednek (189. §). 
Az új képviselőház 1927 jan.-ban kezdte meg mű
ködését. 

Az 1925. XXVI. t.-c. abból a szempontból is 
jelentős, hogy a választójog szabályozását ismét 
törvénybe foglalja. A választójog a törvényhozó 
testület szervezetének legfontosabb kérdése,, 
amelynek szabályozása minden államban — ná
lunk is — a törvényhozás útjára van fenntartva. 
Alkotmányunk ezen fontos alapelvétől jelentett 
eltérést, hogy a választójog szabályozása 1919. 
és 1922. rendeletileg történt. A rendeleti szabá
lyozást menthetővé tette a kényszerhelyzet és 
ezért a törvényhozás mind a két esetben meg is 
adta a kormánynak az utólagos felmentést 
(1920. I. t -e . 1. §., 1925. XXVI. t-e. 187. §.), de 
kétségtelen, hogy a rendeleti szabályozás azért 
alkotmányunk súlyos sérelme volt, amely sérel-
metmielőbb meg kellett szüntetni. Az 1925. XXVL 
t.-c. visszavezeti a választójog kérdésének szabá
lyozását arra az útra, amelyre tartozik és ezzel 
ebből a szempontból is helyreállítja alkotmányos
ságunknak megzavart rendjét. 

Az 1925. XXVI. t.-c. nagy érdeme, hogy a 
választójog kérdésének egységes, rendszeres tör
vénykönyvét adja. Régebben a választójogot tulaj
donképen szabályozó törvényeken (1874. XXXIII., 
1913. IV. és 1918. VIII. t-a-eken) felül a törvé
nyeknek egész sora foglalkozott a választójoggal 
kapcsolatos egyes kérdésekkel. így egyes kisebb 
módosításokat nem is számítva, külön törvény 
volt a megbízó levelek bemutatásáról (1876. 
XXXIX. t -a ) , a választási bíráskodásról (1899. 
XV. és 1915. XVII. t -a) , a választási bűn
cselekményekről (1913. XXIII. t -a) , a választó^ 
kerületekről (1914. XV. t.-c.) stb. A választójogi 
kérdéseknek ez a szétszórt szabályozása az átte
kintést és használhatóságot természetesen rend
kívül megnehezítette. Az 1925. XXVL t.-c. a 
választójog kérdésével összefüggő egész joganya
got egységes törvénybe foglalta össze, amely 
törvény egyes fejezetei kiterjednek nemcsak az 
aktiv és passzív választójognak és választási 
eljárásnak a szabályaira, hanem a K.-ok feletti 
bíráskodásra, az igazolási eljárásra, valamint a 
választási bűncselekményekre is. Csakis a vá
lasztókerületek kérdését utalja a 12. §. külön 
törvényre. Az országgyűlési képviselők össze-
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" férhetetlenségéről a törvény ISO. és 182. §-a több 
rendelkezést tartalmaz, egyébként azonban az 
1901. XXIV. t.-e. rendelkezéseit nem érinti; ez 
a törvény tehát az emiitett módosításokkal ez
után is érvényben lesz. 

Képzőművészeti főiskola (XII. köt.), 1. Orszá
gos magy. kir. képzőművészeti főiskola. (XX. köt.) 

*Ker, tVüliam Faion, angol irodalomtörténész, 
szül. ütasgowban 1855 aug. 30., megli. Macug-
nanában 1923 júl. 17. A londoni egyetemen az 
angol irodalomtörténet tanára volt. Főbb müvei: 
Hpie and románcé (1897); The dark ages (1904); 
Kssays on medieval literature (1905); Sturla the 
histórián (1907); The art of poetry (1923). 

Kerc (Cárja sáseascá), Fogaras vm. (Tr. R.) 
Kerca, kisk. Vas vm., (Í92Ű) 412 lak. 
Keres (Jenikále), kikötőváros Szovjet-Orosz

országban, a Fekete-tengernél, (i9ao) 35,518 lak. 
Keresed (Cárcedea,), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Kercseliget, kisk. Somogy vm., (1920) 1391 lak. 
Kerecke (Kerecki), Máramaros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.j 
Kerecsend, nagyk. Heves vm., ü920j 1952 lak. 
Kerecseny, kisk. Zala vm., (1920) 82u lak. 
Kerekegyháza, nagyk. Pest-Pilis- Soit-líiskun 

vm., (1920) *83Ö lak. 
*Kerekes, 1. György, gazdaságtörténetire, szül. 

1871. Sokáig kassai felsőkereskedelmi iskolai 
tanár volt. Tankönyvein kivül munkái: A keres
kedelem története; Nemes Almássy István kas-
mi kereskedő; Kassa polgársága, ipara és ke
reskedelme a középkor végén; Marmadfélszázad 
a kassai kereskedők életéből; Magyarország 
kereskedelmének fejlődése; A magyar •nemzeti 
kereskedelem; Polgárosztalyunk a A. V1J. sz.-
oan; Kassa előkészítése a íiákóczi-felkelésre; 
jJepiliantás Kassa régi céh-életébe. 1914-ben 
elnyerte a Magyar Tud. Akadémia Schreyber-
Kautz díját. 
*2. K. Zoltán, geográfus, szül. 1893., megb. 

Bulapesten 1925 inára 3. Illőbb kolozsvári keres
kedelmi iskolai, majd az Erzsébet-nőiskola tanára 
és egyetemi magántanár volt. Müvei, melyek 
-a Föiür. Közlönyben jelentek meg: Ázsiai kara-
vánutak; Kolozsvár és Szombathely települési 

. földrajza. 
Kerekesialva (Uotaresti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kerekgede (Hodejka), (iömör es kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kerékgyártó, 1. Elek, pedagógus, niegli. Buda

pesten 1912 nov. 12. 
2. K. György, gépészmérnök, a háborús évek

ben rokkant katonákat oktató vas- ós fém
ipari műhelye létesített Budán. A kereskedelem
ügyi minisztériumba rendeltetvén, ahol min. oszt. 
tanácsosi rangot kapott, résztvett a miniszter-
küzi fegyverszüneti bizottságban (1918). Az egye
temi közgazdaságtudományi karon az árúismereti 
mechanikai technológia megbizott előadója volt. 
192D-ban a kézmű- és kisipari miniszteri biztos
sággal bízatott meg. Főművei: A csigamaró 
munkaviszonyai homlokkerekek generatív ma
rásánál (1919); Háború utáni adatfelvételek a 
kisipar köréből (Közgazdasági Szemle, 1923). 
"Technológiai szakcikkei megjelentek a Magyar 
üérnök- és Építész-Egylet Közlönyében. 

Kerokkegy (Kerehef), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kereki, kisk. Somogy vm., (1920) 503 lak. 
*Kerékjártó 1. Béla, matematikus, szüi. Buda

pesten 1898 okt. 1.1920-ban bölcsészetdoktor lett 
a budapesti tud. egyetemen, 1921-től magán
tanár a szegedi Ferenc József tud. egyetemen 
analízisből es geometriából, 1922 nyarán vendég
tanár, 1922—1923 telén megbízott eioado a göt-
tingeni egyetemen, 1923 nyarán vendégtanár a 
barceioniat Institut d'Bstudio Catalanon, 1923— 
1924. vendégtanár, 1921-tői címzetes tanár az 
amerikai Princeton Universityn, ly25-töl nyil
vános rendkívüli tanár a szegedi Ferenc József 
tud. egyetem geometria és ábrázoló geometria 
tanszékén; az amerikai National Academy of 
Sciences, National Research Councilje geometriai 
bizottságának tagja stb. Számos dolgozatán kívül, 
amelyek különböző akadémiák közlönyeiben és 
más szaklapokban jelentek meg, főműve: Vor-
lesungen über Topologie, 1. Fiáchentopologie 
(Berlin 1923. Az 1922. göttingeni előadásokból 
származó rnonográtia). 

*2. K. Gyula (Duci), hegedűművész, szül. 
Budapesten 1898. Hubay Jenő növendéke volt ós 
mint csoda gyermek már igen korán feltűnt. Hang-
ve^senykörutain nagy sikereket aratott. 

Kereknye (Korytnany), Ung vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kerékrét (OkrnhléJ, Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kerékteleki, kisk. Veszprém vm., (1920) 1225 

lakossal. 
Kerelő (ühirileu). Kis-Küküilő vm. (Tr. R.) 
Kerelösóspatak (Sáusa de cámpie), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.j 
Kerelőszentpái (Bánpaul), Kis-Küküilő vm. 

(Tr. R.) 
Kereracse (Zvolenská liremnicka), Zólyom 

vm. (Tr. Us.-Szl.,) 
Kerencs (Krnca), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kerenszki, Alexander Keodorovics, orosz 
államférfi, szül. Szimbirszkben 1881. Atyja tá
bornok volt. Eleinte ügyvéd volt, később, 1912-től 
kezdve duma-képviselő, amely minőségben nagy 
tehetségének és kiváló szónoki képességének adta 
jelét már a forradalmak előtt. Tagja volt a cár 
iemondatására kiküldött bizottságnak. 1917-ben 
igazságügyi, majd egyszersmind had- és ten-
gerészetügyi miniszter, végül miniszterelnök lett. 
Bár pacifista volt, mégis az entente győzelme 
érdekében lehetővé tette a Brusszilov-onenzivát. 
Még ugyanaz évben köztársasággá proklamálta 
Oroszországot, de a radikálisok túlzásainak igye
kezett ellenállni, azonban a bolsevikok elöicuia-
tolását nem tudta megakadályozni s miután a 
tőle elpártolt Kornilov tábornok nem engedelmes
kedett parancsainak, serege Carszkoje Szelónál 
1917 nov. 17. döntő vereséget szenvedett. A ha
talmat Lenin vette át, K. külföldre menekült s 
előbb Prágában szerkesztett lapot, majd Parisban, 
ahol a bolsevik-ellenes orosz emigránsok ki
magasló alakja. K. tevékeny részt vesz a pán
európai mozgalomban is. Müve: A prelude to 
bolsiievisru, the Kornilov-rising (1918). 

Kerény (Krnaja), Bács-Bodrog vm., (1921) 5314 
lak. (Tr. SzIISz.) 
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•Kerényi Károly, klasszikus filológus, buda
pesti főgimn. rendes és egyetemi magántanár, 
szül. Temesvárt 1897 jan. 19. Középiskoláit Ara
don, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 
Doktori értekezése: Platón és Longinus, kuta
tások az antik irodalomtudomány és esztétika 
történetéhez (1919). Könyvbirálatain és számos 
apróbb cikkén kívül az Egyetemes Philológiai 
Közlönyben jelentek meg a következő dolgozatai: 
Görög tragédiánk (1918); Ascensio Aeneae I. II. 
(1923—24); De teletis Mercurialibus (1923); A 
római Porta Maggiore mellett felfedezett antik 
bazilika jelentősegéhez (1925); A gyújtogató 
szerelem (1926). Ezeken kívül megjelentek még: 
Angyali epika (Milton-tanulmány, Budapest 1920); 
Astrologia Platoniea (Archív für Religionswissen-
schaft 1923-24); Herakleitos és a görög filozófia 
eredete (Athenaeum, 1924); Zu Verg. Aen. VI. 
Pindar, Platón u. Dante. (Pirii. Wochenschrift, 
1925.). 1926-ban az Egyet Philol. Közlöny szer
kesztője lett. 

Kerepes, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 2141 lak. 

Kereplye (Kraviany u Secoviec), Zemplén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 
•Keres, város a szovjet-oroszországi Krim köz

társaságban, (1923) 26,133 lak. 
Keresd (Gris), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 

•Kereskedelmi főtanácsos, 1922. rendszere
sített kormányzói kitüntetés, amellyel méltó
ságos cím jár. Adományozható a Magyar Keres
kedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság 
szakosztályelnökeinek és egészen kivételes ese
tekben egyes különös érdemeket szerzett bizott-
sági tagoknak. 

Kereskedelmi statisztika. (XII. köt.) Magyar
ország külkereskedelmi statisztikájának mai szer
vezetét az 1921. LH. t.-c. szabályozza. Az új adat
gyűjtésben Magyarország is az önálló vámterü
lettel rendelkező államok módszerét követi, 
amennyiben a vámhivatalok is bekapcsolódtak az 
adatgyűjtésbe. A múlthoz képest újítás az érték
bevallás és az átviteli forgalom számbavétele. 

Kereskedelmi tanácsos. ,(XII. köt.) A Magyar 
Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bi
zottság tagjai megbízatásuk tartama alatt a K.-i 
címet viselik. A bizottság tagjait a kereskedelem
ügyi miniszter nevezi ki. 

Kerestelek (Cristelec), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Kereszély (Gresuia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kereszt (Kristy), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Keresztény, kisk. Sopron vm., (1920) 543 lak. 
Keresztényalmás (Almásul mic), Hunyad vm. 

(Tr. R.) 
Keresztényfalva (Gristian). Brassó vm. (Tr. R.) 
Kereszténysziget (Gristian), Szeben vm. 

(Tr. R.) 
Keresztes (Gristis), Torda-Aranyos vm. (Tr. R.) 
Keresztespatak (Cristepti), Arad vm. (Tr. R.) 
Keresztespüspöki, nagyk. Borsod, Gömör és 

Kishont közig. egy. egyes, vm., (1920) 1295 lak. 
Keresztéte, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 142 

lakossal. 
Keresztfala (Krizává Ves), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Keresztúr (Hostie), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Keresztury, 1. Pál, pedagógus, szül. 1589., 
megh. 1655 dec. Debrecenben, Heidelbergben 
és az angol protestánsoknál tanult. Hazajövetele 
után pedig Bethlen Gábor a gyulafehérvári aka
démia tanárának tette meg, később I. Rákóczi 
György fejedelem fiainak nevelője lett. Nevelés
tani módszere a Locke—Comenius-féle elvekon 
alapult, melyről Bethlen Miklós gróf önéletrajza 
részletesen beszámol. Ugyancsak ő mondja róla, 
hogy Erdélyben félapostolnak tartották. Müvei: 
Csecsemő keresztyén (1638); Felserdült keresz
tyén (1641); Lelki legeltetés(1645—49); Egyenes 
ösvény (1653); Mennyei társalkodás (1646-47); 
A keresztyénségröl egy prédikáció (1645). 

*2. K. Sándor, eredeti nevén Oltyán, szül. 
Sarkadkeresztúron (Bihar vm.) 189?! A Magy. 
Néprajzi Társaság megbízásából összegyűjtötte 
Nagyszalonta vidékének népköltési termékeit 
(kéziratban a Magy. Nemzeti Múzeumban). Er
délyi és délvidéki lapokba írt verseket, elbeszélé
seket és fordított modern román költők verseiből: 
Új román költök antológiája (Nagyvárad 1922). 
Szerkesztette a Szalonta és Vidéke, majd a Mára-
maros e. lapokat. 

Keresztvár (Teliu), Háromszék vm. (Tr. E.) 
Kérészy Zoltán, 1914. az Erzsébet-egyetemen 

a jogtörténet nyilvános rendes, az egyházi jog 
és a politika jogosított tanára lett. Három izben 
volt a jogi kar dékánja, 1922—23. pedig az egye
tem rektora. Újabb művei: Az új egyházi tör
vénykönyv és a vegyes házasságok (Pozsony 
1919); Á magyar rendi országgyűlés két táblá
jának kialakulása (Budapest 1926); A politika 
mint művészet és mint tudomány (u, 0.1926). 

Kerettye, kisk. Zala vm., (1920) 142 lak. 
Kérges (Gherge§), Hunyad vm. (Tr. R.) 

•Kéri Pál, újságíró, szül. Budapesten 1882 ápr. 5. 
Az Est munkatársa volt. Mint az októberi forra
dalom tevékeny részese, Károlyi Mihály legbizal
masabb környezetéhez tartozott. A Tisza-gyilkos
ság ügyében felbujtással vádolták, a váddal 
szembon erélyesen tiltakozott. A bíróság 1921 
okt. 5. halálra ítélte. Az ítélet végrehajtására 
azonban nem került sor, mert cserefogolyként ki
adták Oroszországnak. 

Kerka, kisk. Veszprém vm., (1920) 934 lak. 
Kerkabarahás, kisk. Zala vm., (1920) 652 lak. 
Kerkafő (Cöpinci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Kerkaiklód, kisk. Zala vm., (1920) 348 lak. 
Kerkakutas, kisk. Zala vm., (1920) 652 lak. 
Kerkanémetfalu, kisk. Zala vm., (1920) 302 lak. 
Kerkapéntekfalu, kisk. Zala vm., (1920) 212lak. 
Kerkáskápolna, kisk. Vas vm., (1920) 336 lak. 
Kerkaszabadhegy (Stanjovci), Vas vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Kerkaszentkirály, kisk. Zala vm., (1920) 759 

lakossal. 
Kerkaszentmihályfa, kisk. Zala vm., (1920> 

438 lak. 
Kerkaszentmiklós, kisk. Zala vm., (1920) 628 

lakossal. 
Kerkateskánd, kisk. Zala vm., (1920) 171 lak. 
Kerkatótfalu, kisk. Zala vm., (1920) 271 lak. 
Kerkaújialu, kisk. Zala vm., (1920) 187 lak. 
Kerkrade, város Németalföld Limburg tarto

mányában, (1920) 28,447 lak. 
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Kerkuk (Ser-Zor), város Mezopotámiában, 
(1920) 92,000 lak. 

Kerlés (Ghirales), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Kermansali, Ardilan perzsa Tartomány fővá

rosa. A világháborúban 1916 febr.-ban Baratov 
orosz tábornok megszállta s innen intézte táma
dását Bagdad ellen. 

Kermine, város az Özbég tanácsköztársaság
ban, (1925) 30,000 lak. 

Kern Aurél, zeneszerző, 1916—17. az Opera
ház igazgatója volt, 1922. m. kir. kormányföta-
nácsos lett. A Nemzeti Zenede igazgatója. 1923-
ban a Petőfi Társaság tagjául választotta. 

Kerner István, karnagy, 1917. az Operaház 
főzeneigazgatója, 1918. örökös tagja. 1924-ben 
m. kir. kormányfőtanácsos lett. 

Kernstok Károly, festő, 1917. gyűjteményes 
kiállításban mutatta be műveit Budapesten, a 
kommün után Berlinben telepedett le s ott állí
totta ki újabb képeit. 

Kernyéosa (Chernecea), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Kernyesd (Cárnesti), Hnnyad vm. (Tr. R.) 
Kérő (Ghiráu), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Kerpelény (Krpel'any),Twóa vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Kerpely 1. Antal (krassai) lovag, vaskohász, 

mogh. Bécsben 1917 júl. 23. 
2. K. Kálmán (krassai) lovag, 1917. udvari 

tanácsos, 1920. a mezőgazdasági kisérletügyi 
tanács tagja, u. a. évben a budapesti egyetemen 
a növénytermesztéstan rendes tanára, 1921—22. 
a közgazdaságtudományi kar prodókánja, 1922. 
pedig a Magyar Tud. Akadémia tagja lett. 

Kerpenyéd (Carpinet), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kerpenyes (Cárpinis), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kerr, Alfréd, német író, újabb müvei: Die Welt 

im Dráma (1917, 5 köt.); Die Harf e (1918); Die 
Welt im Licht (1919—20, 4 köt.); Der Krarner-
spiegel (Strauss Richárd zenéjével, 1922); New 
York und London (1923); O Spanien (1924); Yan-
keeland (1925); Caprichos (1925). 

Kerschensteiner, Georg, német pedagógus, 
1912. birodalmi gyülésiképviselő,1919.miineheni 
egyetemi tanár lett. 

Kersec (Cárjifi), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Kersék János, író, ügyvéd, szül. Léván (Bars 

vm.) 1869 júl. 12., megh. u. o. 1927 febr. 7. Közép
iskolai tanulmányait szülővárosában elvégezvén, 
Budapesten jogot hallgatott és ügyvédi oklevelet 
szerzett. Léván lett ügyvéd. Tevékeny részt vett 
a közéletben is s 1885 óta munkatársa, majd 
1914. felelős szerkesztője volt a Bars c. hetilap
nak. Ebben a hetilapban jelentek meg 1910. első 
cikkei, versei és elbeszélései. A felvidéki műked
velők szívesen adták elő alkalmi darabjait, val
lásos költeményei pedig népszerűek voltak a 
református hívek körében. Léva város közönsége 
1924 dec. 27. negyvenéves írói jubileumán mele
gen ünnepelte. Munkái. Színdarabok: A hűvös 
kút (dalos mesejáték); A csodasíp,(acéléi); Katona
temető (halott hősök jelenete); Én vagyok az úr 
a háznál (vigj.); Szobaleányok (jelenet); Isten a 
bíró (kis dráma); Lázadó babák (jelenet); A levél 
(jelenet); A hős (kis tragikomédia); Feleségem 
barátnője (vigj.); Kétszer nyílik az akácfa 
virága (jelenet); Dal a szerelemről (rokokó idill); 

A kolostorban (vizió); Kölcsönkért menyasszony 
(jelenet); Az okos asszony meg a buta férfi (kis 
bohóság); Sakk-matt (kis komédia); Kapuban 
(jelenet); Olyan nincs a sifonérba (falusi tréfa); 
Mese a túlvilágról (jelenet); Volt egyszer egy 
királykisasszony (u. a.); Az asszony verve jó 
(kis tréfa); Szeressétek egymást (jelenet); Kará
csonyest iu. a.); Az édes anya (karácsonyi mese
játék) ; Alomország (mesejáték 3 felv.); Szir-
maiék (népszínmű 3 felv.). Verseskönyvek: He
gedős énekek (1910); Az aranyerdöből kifelé 
(1911); Muzsikálnak (1911); Templomcsend 
(1925). 

Kérsemjén, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 476 lak. 

Kertes (Ghertis), Arad vm. (Tr. R.) 
Kertész 1. József, orvos, megh. Budapesten 

1916 okt. 10. 
2. K. Kálmán (besenyői), zoológus, megh. 

Budapesten, 1922 dec. 28. A Magyar Nemzeti Mú
zeum állattarának igazgatója volt. 

*3. K. Manó, nyelvész, tanár, szül. Orosztonyban 
(Zala vm.) 1881 okt. 15. Tanulmányait Keszt
helyen és Budapesten végezte. Értekezései a Ma
gyar Nyelvőrben, Magyar Nyelvben, Keleti Szem
lében, Finnisch-ugrische Forschungenben s más 
folyóiratokban jelentek meg. 1912-ben Sámuel
díjat, 1913. és 1917. Marczibányi-díjat nyert a 
Magyar Tud. Akadémia pályázatain. Tagja a 
helsingsforsi Finn-ugor Társaságnak. Munkái: A 
zalavidéki nyelvjárás (1903); Analógia a mon
datszerkesztésben (1905); Az egyenrangú mon
datrészek töHénetéhez (1910); A finn-ugor duális 
(1913); A magyar nyelv működés-történeti em
lékei (1917); Finn-ugor jelzős szerkezetek (1914); 
Szokásmondások (1922). 

4. K.Róbert, építész, 1918.müegyetemimagán-
tanár és miniszteri tanácsos lett, 1922. a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium művészeti osztá
lyának vezetője, 1923. helyettes államtitkár. A 
Műemlékek Orsz. Bizottságának vezetője mint 
einökhelyettes, az Orsz. Képzőművészeti Tanács 
ügyvezető elnöke. Újabb müvei: Népszanatóriu
mok (kultuszminisztérium kiadása, 1916. Korá
nyi Sándorral, Sváb Gyulával és Dalmady Ist
vánnal) ; IV. Károly király koronázásának mű-
vésziés műszaki munkálatai (1917). Építészi tevé
kenységének legjelentősebb alkotása a gödöllői 
premontrei rendi főgimnázium, internátus és rend
ház (Sváb Gyulával). 

*Kertművészet, azoknak a kertészeti gyakor
latoknak és esztétikai elveknek összessége, ame
lyek segítségével művészi hatású kert hozható 
létre. Egyetemes érvényű szabályai a K.-nek 
nincsenek, mert azok változnak a terepviszo
nyok, az éghajlat, az élettani tudományok hala
dása, végül az általános művészeti izlés és stilus 
változásával. A K. hosszú története általában 
két kerttipus köré csoportosítható alkotásokat 
mutat fel, amelyeket átmenetek kötnek össze: 
az egyik a szoros értelemben vett kert, amely-
szervesen kapcsolódik a lakóházhoz, annak archi-
tektonikus jellemvonásaitól kölcsönzi alakítási 
elveit s minden részében a mesterségesen létre
hozott alkotás benyomását akarja kelteni, ennek 
legkiforrottabb típusa a mértani, geometrikus 
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vagy architektonikus kertforma; a másik a park, 
amely lehetőleg természetesen kialakult táj be
nyomását kívánja kelteni s kerüli az architek
tonikus beosztást. 

Kerülős (Cherelus), Arad vm. (Tr. R.) 
Kéry Gyula, író, megh. Budapesten 1919 

febr. 22. 
Kerzon (Cherson), 1. volt orosz kormányzó

ság, Ukrajna tanácsköztársaság megalakulása 
után két kormányzóságra osztották : Nikolajev 
és Odessza székhellyel. — 2. K., a volt kor
mányzósági főváros, (1920) 175,000 lak. 1913-ban 
még 99,000 lakosa volt. 

*Kései denevér (Süat), 1. Eptesicus serotinus. 
(XX. k.) 

Keselőkő (Podhradie pri Prievidzi), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) • 

Keselymező (Koseljovo). Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
*Keserű fa !uav.), 1. Picrasma. (XV. k.) 

Keskend (Kozarac), Baranya vármegyében. 
(Tr. SzHSz.) 

Késmárk (Kasmarok), r. t. város, Szepes vm., 
(1921) 6466 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kesnyő (Ksíná), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Kesser, Hermann (eredetileg Kaeser-Kesser)', 

német író, szül. Münchenben 1880 aug. 7. írt 
elbeszéléseket, regényeket: Lukas Lanffkofler 
(1912); Die Stunde des Martin Jochner (1916); 
Die Peitsche (1917) és drámákat: Kaiserin Mes-
salina (1914); Die Brüder 1920); Summa sum
marum (1920); Die Reisenden (1923); Barte 
(1923); Rettung (1923). 

*Kessler, Harry, gróf, német diplomata és író, 
szül. Parisban 1868 máj. 23. Egyik szerkesztője 
volt 1895—1900. a Pan c. művészeti folyóiratnak 
Parisban. 1918-ban német követ lett Lengyel
országban. Főbb művei: Notizen über Mexikó 
(1898); Josephslegende (1914). Gazdasági tárgyú 
cikkeket is irt. 

Keszeg, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 679 lak. 

Keszegfalva (Kesegfalva), Komárom vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Keszend (Ghisindia), Arad vm. (Tr. R.) 
Keszi (Chesi)", Szilágy vm. (Tr. R.) 
Keszlér (Ghesler), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Kesznyéten, nagyk. Zemplén vm., (1920) 1424 

lakossal. 
Keszőhidegkút, nagyk. Tolna vm., (1920) 780 

lakossal. 
Keszölcés (Kyselica), Pozsony vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Keszteg (Ghistag), Bihar vm. (Tr. R,) 
Keszthely, nagyk. Zala vm., (1920) 10,219 lak. 

Ujabb épületei: a Balatoni Múzeum palotája, új 
postapalota, Pestetich Tasziló herceg elhunyt 
nejének mauzóleuma; az 1921. helikoni ünnep 
emlékére a parkban épített emlékmű; az 1926. 
megnyílt modern szanatórium; 1927. megkezdték 
a karmeliták papnevelőintézetének és templomá
nak építését. A hévvizi fürdővel való összekötte
tés céljából autóbusz-járatokat rendszeresítettek. 

Kesztölc, kisk. Komárom és Esztergom közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 2178 lak. 

Keszü. kisk. Baranya vm., (1920) 564 lak. 

Kétbodony, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 635 lak. 

Kétegyháza, nagyk. Békés vm., (1920) 4681 
lakossal. 

Ketel (CJiefiu), Szolnok-Dohoka vm. (Tr. R.) 
Ketergény (Ketergín), Ung vm. (Tr. Cs.-SzL) 
Ketesd (Tetis), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kétfél (Ghetfel), Temes vm. (Tr. R.) 
Kéthely, kisk. Somogy vm., (1920) 3770 lak. 

*Kéthly Anna, szociáldemokrata országgyűlési 
képviselő, szül. 1889. Budapesten. A Magántiszt
viselők Szövetségének tisztviselője, a szociál
demokrata párt vezetőségének tagja. A nőmun-
kásmozgalomban különösen a tisztviselők meg
szervezésével foglalkozik. 1922-ben a budapesti 
I. lajstromos választókerületben nemzetgyűlési, 
1926. országgyűlési képviselőnek választották. 

Kétkeresztúr (Mály a Vel'ky Kerestúr), Nóg
rád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kétly Károly (csurgói) báró, orvostanár, 
megh. Budapesten 1927 febr. 19. 

kéttornyúlak, kisk. Veszprém vm., (1920) 596 
lakossal. 

Kettősmező (Cherchis), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Kéty, nagyk. Tolna vm., (1920) 1047 lak. 

*Keussler, Gerhard von, német zeneszerző, 
szül. Schwanenburgban (Lettország), vezetője 
volt a hamburgi íilharmónikus hangversenyek
nek, írt szimfóniákat, oratóriumokat, Gefáng-
nisse c. operát; irodalmi müve: Die Grenzender 
Ásthetik (1902). 

Kevedobra (Dobrica), Torontál vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Kevepallós (Plovica), Temes vármegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Kevermes, nagyk. Csanád, Arad és Torontál 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 4477 lak. 

Kevevára (Kovin), Temes vm., (1921) 6723 lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Kevice (Kevtce), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Keviszőllős (Seleus), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Key, Ellen, svéd írónő, megh. 1926 ápr. 26. 

Magyarul újabban megjelent műve: Szerelem és 
házasság (ford. Vajda Ernő, 1921). 

*Keyes, Eoger JohnBrowlon, sir, angol tenger
nagy, szül. 1872 okt. 4. Több helyen volt tengeré
szeti attasé, 1912. a tengeralattjárók parancs
noka. A világháborúban résztvett a helgolandi 
csatában, majd a Dardanelláknál. 1925-ben a 
Földközi-tengeri flotta főparancsnoka lett. 

*Keynes (ejted: kínsz), John Maynard, kiváló an
gol nemzetgazdász, szül. Cambridgeben 1883 jón. 
5. Az indiai minisztériumban szolgált, 1915—19-ig 
a pénzügyminisztériumban működött; a párisi 
béketárgyalásokon a pénzügyminisztérium első 
meghatalmazottja volt; majd cambridgei egye
temi tanár lett, de később állásáról lemondott. A 
békekonferencián mint pénzügyi szakértő vett 
részt. Erősen bírálta a békekötések föltételeit és 
követelte revíziójukat. Művei: Indián currency 
and fináncé (1913); Economic consequences of 
the peaee (1919); A revision of the Teaty (1922); 
Treatise onprobability(1921); Tract on monetary 
reform (1923). Szerkeszti 1912-től az Economic 
Journalt. Magyarul megjelent műve: A béke 
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gazdasági következményei (ford. Biró Sándor és 
Sárkány Ferenc, bevezette Bévay Mór János). 
*Keyserling, 1. Eduárd, gróf, költő, szül. Peltz-

Paddeminban 1855 máj. 14., megh. Münchenben 
1918 szept. 29. írt hangulatos regényeket, továbbá 
•drámákat; főbb művei: Beaté und Mareile (reg., 
1903): Benignens Brlebnis (dráma, 1905); Schwüle 
Tagé (elb., 1906); Wellen (reg., 1911). Egybe
gyűjtött müvei 1922. jelentek meg 4 kötetben. 
*2. 1L, Hermann, gróf, német filozófiai író, 

szül. Kinnóban (Lettország) 1880 júl. 20. Magán
tanár volt Heidelbergben. Bismarck Herbert her
ceg Gredela leányát vette nőül. Művei: Das 
•Gefüge der Welt (1906); ünsterblichkeit (1907); 
Prolegomena zur Naturphilosophie (1910); Das 
Eeisetagebuch eines Philosophen (1919, 2 köt.); 
Philosophie als Kunst (1920); Die neuenstehen-
de Welt (1926); Menschen als Sinnbilder (1927) ; 
Wiedergeburt (1927). Magyarul megjelent: Az 
lij világ születése (ford. Juhász Andor, 1927). K. 
1925. ós 1927. Budapesten tartott előadást. 

Key-West, város Florida északamerikai állam
ban, (1920) 18,749 lak. 

Kézdiaibis (Albis), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Kézdiaimás (Mereni), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Kézdikővár (Petriceni), Háromszók vm. (Tr. R.) 
Kézdimárkosfalva^it/araíSíi,), Háromszók vm. 

<Tr. R.) 
Kézdimartonfaíva (Martineni), Háromszék 

vm. (Tr. R.) 
Kézdimartonos (Mártáiius). Háromszék vm. 

{Tr. R.) 
Kézdioroszfalu (Buseni), Háromszék vm. 

<Tr. R.) 
Kézdisárfalva (Tinoasa), Háromszék vm. 

(Tr. R.) 
Kézdiszárazpatak (Valea seacá), Háromszék 

vm. (Tr. R.) 
Kézdiszászfalu (Sásáusi), Háromszék vm. 

<Tr. R.) 
Kézdiszentkereszt (Poian), Háromszék vm. 

{Tr. R.) 
Kézdiszentlélek (Sánzieni), Háromszék vm. 

<Tr. R.) 
Kézdivásárhely, (Tárgu sácuesc), r. t. város 

Háromszék vm., (1920) 4800 lak. (Tr. R.) 
Kezdő mérleg, 1. Aranymérleg. (XIX. köt.) 

*Khaiber (Ghaiber), ENy.-i határtartomány 
Brit-Indiában, (1921) 227,109 lak. 
"Khalifátus. A török K.-t az angorai törvény

hozás megszüntette. Utolsó kalifa Abdul-Med-
zsid szultán volt és a török köztársaság kikiáltá
sával, midőn Medzsid szultánnak és az Ozmán-
dinasztia összes tagjainak el kellett hagyniok 
Törökországot, a török köztársaság lemondott 
K.-i jogáról. Ujabban Ibn Szaudot (1. XX. köt), 
Hedzsasz királyát, négy maláji szigeti szultánt 
ós a marokkói szultánt tekintik alattvalóik khali-
fának, de a K. hatásköre megszűntnek tekint
hető. L. Törökország története. (XVIII. k.) 

Khartum (Ghartum), tartomány angol-egyip
tomi Szudánban, ter. 13,000 km2, (1922) 186,400 lak. 
K. és az egész védvidék fővárosa K., 30,797 lak. 

Kherndl Antal, nyűg. műegyetemi tanár, 
Jiegh. Budapesten 1919 okt. 7. A grafosztatika I 
tudományát Magyarországon ő honosította meg I 

s az ő érdeme, hogy szerkesztő-mérnöki gyakor
latban a grafosztatikai módszerek gyorsan elter
jedtek. A Széchenyi-lánchíd vasszerkezetének 
átépítése alkalmával a vasszerkezet modernizá
lásában tevékeny részt vett. A budapesti József-
műegyetem 1915. tiszteletbeli műszaki doktorrá 
avatta. 

Khiva, most az orosz tanácsköztársasággal 
szövetséges Turkesztán köztársaság része, (1920) 
520,000 lak. 1915. a turkmének fellázadtak ós 
az orosz hűbéres khánt letévén, Dssevnejt törzs
főt emelték a trónra, de ez csak 1916 tavaszáig 
tudta magát tartani. A világháború vége felé 
angolok szállták meg területét, ezek kivonu
lása után a bolsevikok uralma alá került. 
1924-től nemzeti alapon való újjászervezés folyik 
e területen. 

Khnopff, Fernand, belga festő, megh. 1921 nov. 
Khotan (Ghotan, kínaiul Hotien), város Kína 

Sin-kiang tartományában, 40,000 lak. 
Khuen-Héderváry, 1. Károly gróf, államférfiú, 

megh. Budapesten 1918 febr. 16. A miniszterelnök
ségről való lemondása után elnöke maradt az 
általa alapított munkapártnak. Elnöke volt a 
Jelzáloghitelbanknak és tagja az Akadémia igaz
gatótanácsának. A háború alatt elnöke volt a 
Kárpáti-bizottságnak, mely az elpusztult kárpáti 
falvakat felépítette. Nagy munkát fejtett ki a 
katonasírok rendezése körül is. IV. Káró!}' trónra
léptekor ő vezette a trónralópést jelentő díszkül
döttséget a német udvarokhoz. Özvegye, Teleky 
Margit grófnő (szül. 1860 dec. 2.), megh. 1922 
jún. 27. 

*2. K. Sándor gróf, diplomata, K. 1. fia, szül. 
1881 jún. 16. Korán diplomáciai szolgálatba lépett 
s a bukaresti követségnél nyert beosztást. 1906-ban 
cs. és kir. kamarás lett. Előbb Madridban, 1910. 
a londoni követségnél volt titkár. 1912-ben e 
minőségben Berlinbe helyezték s a háború végéig 
ott maradt. Az önálló magyar külügyminiszté
rium felállításakor mint I. oszt. követségi taná
csos nyert beosztást, 1925. pedig rendkívüli kö
vetté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 

*Kiang-szl, kínai tartomány, ter. 173,300 km2, 
(192S) 24.000,000 lak. Fővárosa Nancsang. 
*Kiang-szu, kínai tartomány, ter. 105,200 km2, 

(1923) 26.000,000 lak. 
Kiau-csou, város San-tung kínai tartomány

ban ; német gyarmat volt 1897-től, de a világ
háborúban 1914 nov. 7. a japániak a német 
őrség szívós ellenállása dacára meghódították. 
1922-ben Japán visszaadta Kínának. 

Kibéd (Chibed), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
*Kibédi Sándor, költő, szül. Nagysomkúton 

1897. Borbélymesterséget tanult és mint auto
didakta képezte magát tovább. Kolozsvárott tűnt 
fel, ahol Barta Lajos hívta fel rá a figyelmet. 
Kötetei: így akarom; Diadalmas élet; Tenger-
zúgás. 

kiclád (Kitzladen), Vas vm. (Tr. A.) 
Kicő (Skycov), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiesind (Kicind), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kidd, Benjámin, angol szociológus, szül. 1858 
szept. 9., megh. Croydonban 1916 okt. 2. 1908-tól 
éveken át közgazdaságtani tanulmányokat folyta
tott Amerikában és angol gyarmatokon. Fő mun-
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kái: Social evolution (1904, magyar fordításban 
is megjelent); The control of the tropies (1898); 
Princinles of western eivüisation (1902). 

Kidé (Chidea), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kiegyezés (1. XI. köt.). Az 1908 óta Ausztriá

ban lefolyt események és különösen a köztársa
sági államformára való áttérés a pragmatika 
szankcióban megállapított elválaszthatatlan és 
feloszthatatlan együttbirtoklás további fenntar
tását lehetetlenné tette és azért az 1920. I. t.-c. 
11. §-a kimondja, hogy a közös érdekű viszonyo
kat szabályozó 1867. XII. t.-c. (az ú. n. K.) 
és más törvényes rendelkezések hatályukat vesz
tették és a magyar államnak ősi függetlenségéből 
folyó szabad rendelkezése e viszonyok tekin
tetében is helyreállt. Ezt a függetlenséget nem
zetközi védelem alá helyezte az 1921. XXXIII. 
t.-c.-be iktatott trianoni békeszerződés 78. cikke. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnéséből 
keletkező pénzügyi és gazdasági kérdések egy
séges intézésének biztosítására a magyar kor
mánya külügyminiszter vezetése alatt Felszámoló 
hivatalt szervezett (1920. IV. t.-c. 7. §., 2921/1920. 
M. B. sz. rendelet), amelyet utóbb a 100/1921. M. 
B. sz. rendelet a pénzügyminisztériumba olvasz
tott be. A magyar állam az 1920.1. t.-c. 11. §-ában 
fenntartotta minden igényét, amelyek az Ausz
triával fennállott kapcsolat megszűnése követ
keztében a volt közös intézmények és vagyonjogi 
viszonyok tekintetében vagy egyéb vonatkozá
sokban megilletik. Ez igényeket nem érintette 
a békeszerződés sem, hanem a kisérő levél azok 
érvényesítését békés megegyezésre utalta (1920. 
IV. t.-c. 12. §.). Az ily irányban folyt tárgyalások 
azonban általában nem vezettek eredményre s így 
Magyarország az 1923. XXXI. t.-c.-be foglalt 
megállapodás alapján az ügyet választott bíró
ság elé terjesztette. A Magyarországtól Ausztriá
hoz csatolt területen volt alkalmazottakkal, nyug
díjasokkal, özvegyekkel és árvákkal követendő 
eljárás tárgyában Ausztriával az 1925. XVI. 
t.-c.-beiktatottszerződéstkötöttük.Magyarország 
gazdasági önállóságának kiépítését jelenti a Ma
gyar Nemzeti Bank felállítása (1924. V. t.-c), a 
vámjog és a vámtarifa szabályozása (1924 XIX. 
és XXI. t.-c). 

Kiél, Sehleswig-Holstein porosz tartomány fő
városa, (1925) 213,587 lak. 1914-ben egyeteme 
az Institut f. Seeverkehr u. Weltwirtschaft-tal 
gyarapodott. K. 1918 nov.-ben a matrózlázadás 
és a forradalom kiindulópontja volt. 

Kielce (Kjelzy), lengyel vajdaság, ter. 25,736 
km*, (192D 2.535,781 lak. Fővárosa K, (1921) 41,346 
lak. A világháborúban több ízben volt harcok 
színhelye, így 1914 szept. 30., okt.-ben Hinden-
burgnak volt főhadiszállása; a gorlicei csata után 
1915 máj. 12. az orosz utó veddel folytak itt harcok. 

Kielmansegg, Erich, gróf, osztrák államférfiú, 
megh. Bécsben 1923 febr. 5. 

*Kiental, svájci helység Bern mellett, ahol a 
hadviselő és semleges államok független szo
cialista pártjainak kiküldöttjei üléseztek 1916 
ápr.-ban. Franciaországban a baloldali szocialis
tákat K.-iáknak is nevezték. 

Kienzl, Wilhelm, osztrák zeneszerző, 1917. 
a grazi egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. 

Ujabb művei: Das Testament (opera, 1916); 
Hassan der Schwármer; Sanctissimum (melo
dráma, 1925). Átdolgozta Jensen hátrahagyott 
operáját, a Turandot-t. 

Kiepert, Richárd, német kartográfus, megh, 
Berlinben 1915 aug. 4. Újabb munkái: Deutscher 
Kolonialatlas(1893); Karte vonDeutsch-Ostafrika 
(1895 és köv.); Karte von Kleinasien (1902—07). 

Kiesvölgy (Lubna), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiéte (Kijátice), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kígyós (Kígyós), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kijev (Kyjiv), 1. kormányzóság Ukrajna ta

nácsköztársaságban, területe 55,032 km2, (1923) 
4.931,000 lak. — 2. K, előbbinek fővárosa, 
409,000 lak. 1917. nov.-ben Ukrajna főváro
sává tették, 1918 márc. 1—3. Linsingen né
met serege elfoglalta s az összeomlásig meg
szállva tartotta; de a német parancsnokot júl. 30. 
a bolsevikok meggyilkolták, valamint Petljura 
hetman kormányát is elűzték a bolsevikok s K.-et 
az orosz tanáeskormánytól függő Ukrajna tanács
köztársaság székhelyévé tették. Újabban Harko-
vot tették helyette fővárosnak. 

Kijó (Kijov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kikládok. Görögországhoz tartozó szigetek az 

Aegei-tengerben, ter. 2640 km2, (1920) 122,347 lak. 
Fővárosa Hermupolis kikötő 18,334 lak. 

Kilényi Hugó, miniszteri tanácsos, ismert mű
gyűjtő, megh. 1924 dec. 27. 

Kilia, román város Besszarábiában, (1919) 11,618 
lakossal. 

Kilian,S<gre?i,német színházi rendező és dráma-
történész, megh. 1925 júl. 25. 

*Kilián Zoltán, író, szül. 1888. 1910-24-ig 
fővárosi tanár volt. Novellái különböző lapok 
hasábjain jelennek meg. Regényei: A kócsag 
visszatér (1923); Találkoznak a fáklyák (1923); 
A rútabb (1924). 

Kilimán, kisk. Zala vm., (1920) 435 lak. 
Kilima-Ndzsáró. Újabban Gillman járt a K. 

kráterperemón, forrpont magasságmérővel 5880 
m.-tmért, csúcsát 5910 m.-re becsüli. Klute5930 
m.-re. 3 egymás mellett felépült sztrátóvulkán-
ból áll: Sira, Mavenzi (5270) és Kibo (5930). V. ö. 
Gillman, Our ascent of Kilimandjaro (Geogr. 
Journal, 1923). Klute, Die stereophotogrammet-
rischen Aufnahmen der Hochregionen des Kili-
manjaro (Zeitschr. der Ges. f. Erdkunde, 1921). 

Kihrtarnock, város Skótországban, (1921) 35,747 
lakossal. 

Kilyén (Chileni), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Kilyénfalva (Chileni), Csík vm. (Tr. R.) 
Kimberley, város Fokföldön, a délafrikai Unió

ban (1921) 39,320 lak. 
Kimpényszurduk (Gámpenisurduc), Hunyaá 

vm. (Tr. R.) 
Kimpolung, bukovinai város, melyet az oro

szok a világháború elején elfoglaltak, de 1915 
febr. 6. kiürítettek ; 1916 jún. 23. ismét az oro
szoké lett, de 1917 aug. 1. ismét kiürítették. Az 
összeomlás után román terület lett s Campulung-
nak hívják. 

Kimpulunyág (Cámpul-lui-Neag), Hunyail 
vm. (Tr. R.) 

Kimpur (Cámpuri), Hunyad vm. (Tr. R.) 
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Kina (GJiina, Ta Chung Hua Min Kuo, a. m. 
a Nagy Kínai Népbirodalóm 1. XI. köt.) szabad
állam, régebben császárság, 1912 óta köztársa
ság, ter. (Keletturkesztánnal ós Tibettel együtt) 
8.418,900 km3, (1923) 400 millió lak. (Israel mérnök 
becslése szerint). Fővárosa Peking. Közigazgatási 
beosztását az alábbi táblázat muiatja: 

Tar tomány j Te rü l e t 

Fnkien 
Honan... 
Mnan 
Hnpe . . . 
Jünnan 
Kanszn 
Kian^szi 

Fővárosa 

Kvangszi. . . 
Kvangtung 
Kveicsoa .„ 

Mandzsúria: 
Holnngkiang._. . 
Kírin 
Mnkden (Fengtien) . 
Nganhni . . . '. 
Ssnszi 
Sangtnng 
Senszí... ._ 
Szecsuan ._ _ . 
Csekiang . 
Csili 

120,300 
172,300 
205,400 
179,600 
371,500 
428,400 
173,300 
105,200 
222,500 
228,800 
184,200 

526,0001 
272,000 } 
142.000J 
143,900 
198,600 
147,800 
203,700 
546,800 
100,400 
321,200 

Tulajdonképeni Kína | 4.993,900 

18.000,000 
25.000,000 I 
23.000,000 I 
32.000,000 
11.000,000 

8.000,000 
24.000,000 
26.000,000 

8.000,000 
32.000,000 ', 

8.000,000 ? 

Fncsu 
Kui-söng 

j 

Hankon 
Jünnan-fu 
Lancsou 
Nancsang 
Nank lng 
Kvei- l in 
Kan ton 
Kvei- jang 

9.000,000 

24.000,000 
14.000,000 
33.000,000 

9.000,000 
52.000,000 
14.000,000 
25.000,000 

5 Ziz ikar 
!i Ki r in 

Mnkden 
I: Ngan-King 
: Taj - jaen 
! Csinan 
| Hsz ingan 

Csöngta 
Hangcsou 

; P e k i n g 

395.000,000 I P e k i n g 

Vallás szerint a legnagyobb rósz buddhista-tao-
ista, 30 millió moliammedán, 1 milló róm.-kat, 
360,000 protestáns. 

Alkotmánya 1923 okt. 10. való. Az elnököt a 
népképviselet választja; ő gyakorolja a végre
hajtó hatalmat, képviseli az államot és a had
sereg főparancsnoka; ő nevezi ki a katonai kor
mányzókat. A népképviselet, mely két kamarás, 
határoz háború és béke kérdésében, gyakorolja 
a törvényhozást, államszerződést köthet és a 
budgetet megállapítja. A szenátus (Can-Ji-Jüan) 
274, a képviselőház (Csang-Ji-Juan) 596, köz
vetlen választott 21 éven felüli férfitagból áll. 
Ez az alkotmány nem vonatkozik a Délkínai 
Köztársaságra, mely Kantonban székel és 
Kvantung és Kvangszi tartományokból áll s 
amely hadi állapotban van a pekingi kormánnyal. 
A Délkínai Köztársaság, amellyel a nagyhatal
mak ugyan tárgyalási viszonyban vannak, de jure 
1927 elején még nem ismertetett el. 

Története. A K.-i probléma egyike volt a 
világ legnagyobb problémáinak, melyet sem a 
világháború, sem pedig a békeszerződések nem 
tudtak megoldani. K. hanyatló birodalom volt, 
melynek mérhetetlen kincseire az összes nagy
hatalmak vágytak és egymás befolyását ellen
súlyozni, egyik hatalom gyors előnyomulását le
szerelni törekedtek. Fellépésük és követeléseik 
viszont K. hanyatlását gyorsították meg. A K.-i 
történelem utolsó fejezetét az 1911 ápr.-i kantoni 
forradalom nyitotta meg, melyet Szűnjatszen dok
tor kezdeményezett és amely rohamosan elterjedt 
a szomszédos tartományokban is. A császári kor
mány erre máj. 8-iki rendeletével Csing hereeget 
európai mintára szervezett kormány megalakítá
sával bízta meg, egy másnap kiadott rendelettel 

idig okt. 23-ára parlamentet hívott össze. 

o — Kína 

Mindez azonban már nem segített a helyzeten, 
mert a forradalom lavináját nem tudta megállí
tani. Ezért az özvegy császárnétól eltávolított és-
kegy vesztett Juansikkáj megnyerésére és vissza
hívására törekedtek és általa igyekeztek a meg
zavart rendet helyreállítani. Az özvegy császárné-
hallani sem akart a tervről, mire Csing herceg 
szept. 29. lemondott. Távozása után elemi erővel 
tört ki a forradalom, melynek vezérei Dél-K.-ban 
a köztársaságot proklamálták. Erre okt. 14. újabb 
császári rendelet jelent meg, mely Juansikkájt 
visszahívta és tartományi alkirállyá és a had
sereg főparancsnokává tette meg. Mikor 19-én 
a hetekig tartó hankani csata végre a köz
társasági csapatok győzelmével végződött, Juan
sikkáj lemondott. Erre a császár 27. az egész 
császári haderő parancsnokává nevezte ki, mire 
Juansikkáj csapatai még aznap Hankauba nyo
multak. A gyors diadal azonban nem gátolta meg 
őt abban, hogy a forradalmárokkal megkötendő 
belső béke érdekében nov. 1. a parlamentáris kor
mány megadását ne sürgesse meg, sőt 7-én magát 
választtatta meg K. miniszterelnökévé, 13-án pe
dig csapatai élén Pekingbe vonult. Juansikkáj-
nak tehát egyéni céljai voltak, melyeket a had
sereg élén gondolt megvalósíthatóknak. Maga is 
jelen volt nov. 26. a parlament ünnepélyes meg
nyitásán, mikor a regensherceg, Pu-yi császár, 
atyja oldalán foglalt helyet. Az elmúlt események 
azonban K. területét idegen hatalmak befolyása 
előtt nyitották meg. Oroszország a forradalomba 
merült birodalom felé nyújtotta kezét és dec. 4. 
Mongólia tartomány elszakadva, orosz érdekkörbe 
lépett át. Mivel a forradalom tüze is tovább égett 
a hamu alatt, 6-án a regensherceg is lemondott. 
Most Juansikkáj vette át a birodalom ügyeinek 
intézését, de ugyanazon a napon, dec. 29., amidőn 
Sanghaiban a forradalmárok vezetőivel az egyez
séget megkötnie sikerült, a délkínai Nankingban 
összeült forradalmi nemzetgyűlés Szunjatszen 
doktort köztársasági elnökké kiáltotta ki. Az elnök 
jan. 1. Nankingban rendezte be hivatalát és ezzel 
a mennyei birodalom kettészakadt. Az elnök 
mindössze 14 tartomány fölött uralkodott, vele-
azonban a birodalom D.-i része kivált. Ugyan
akkor É.-on jan. 8. Oroszország Mongoliát füg
getlen állammá nyilvánította és ezzel a pekingi 
kormány két tűz közé került. Minden bizalmát 
Juansikkájba vetette, kit a császár 25-én márkivá 
léptetett elő. Néhány nappal azután, febr. 5. az-
özvegy császárné a dinasztia nevében lemondott 
és 15-ón Juansikkáj elnöklete alatt megalakult 
a köztársaság, Szunjatszen dr. pedig az elnökség
től visszalépett. így ismét egységessé lett a K.-i 
birodalom. Juansikkáj hatalmát a nagyhatalmak 
támogatásával igyekezett biztosítani, ez azonban 
Anglia részéről Tibet, Oroszország részéről pedig 
Mongólia elszakítását jelentette. A két hatalom 
1913 febr. havában kötött egyezményben a két 
tartomány birtokát valóban biztosította egymás
nak, mire Oroszország K.-val is egyezményre lé
pett és Mongólia orosz ellenőrzés alá került. 
Juansikkáj a trónjáról letett császárt császári 
címének megtartása mellett a nyári palotába
internálta, hol az febr. 22. elhalt és ezzel a csá
szári restauráció veszélye is megszűntnek volt 
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i tekinthető. Oroszország után, mely febr. 18. 

Mongóliával egyoldalú szerződést kötött és annak 
hadseregét orosz ellenőrzés alá vette, Anglia is 
akcióba lépett és ápr. 16. a dalai láma Tibet 
függetlenségét proklamálta. Midőn teliát ápr. 
8-án az első K.-i parlament megnyílt, Mongólia 
és Tibet már elvesztek, és a hatalmak, elsőnek az 
Egyesült-Államok, ebben a formában ismerték 
el a köztársaságot. Juansikkáj most ápr. 26. a 
külföldi kölcsönszerződést irta alá a hatalmakkal, 
máj. 5. azonban a parlament azt 274 : 222 szava
zattal elvetette. A határozat éle az elnök ellen 
irányult, alkalmasabb egyéniség hiányában azon
ban okt. 6. 507 :179 szavazattal Juansikkájt 
választották a köztársaság első elnökévé, AZ 
elnök a nov. 5. Oroszországgal megkötött egyez
ményben megelégedett azzal, hogy Mongólia név
leges szuverenitását megtartsa, a tartományt 
pedig az oroszoknak engedje át. Ugyanezzel a 
követeléssel Anglia Tibetet illetőleg csak a világ
háború előestéjén lépett fel, midőn a simlai kon
ferencia 1914 júl. 6. K.-t Tibet névleges birtoká
ban hagyta meg. Mivel az elnököt csak öt évre 
választották, Juansikkáj 1914 májusban az al
kotmányt oly értelemben változtatta meg, hogy 
az elnököt korlátlan államfői jogkörrel ruházták 
fel. Alig hogy máj. 1. a törvényt kihirdették, az 
elnök másnap a kabinetkormányt megszüntette 
és a minisztereket minisztériumaik osztályfő
nökeivé tette meg. Hogy az alkotmányosság szí
nezete megmaradjon, a miniszterelnök állam
titkári rangot kapott és ő ellenjegyezte az elnök 
rendelkezéseit. Máj. 9. Juansikkáj az öt nagyha
talommal egy 15 millió angol fontos kölcsönszer
ződést írt alá, melynek végrehajtását a parlament 
már nem tudta meggátolni. A világháború jelentős 
fordulatokat eredményezett, mert az oroszok aug. 
5. Mongoliából kivonultak, mire az urgaikutuchta 
ismét elismerte a K.-i kormány fennhatóságát. 
K. 8-án semlegességi nyilatkozatot tett, ami Német
országra nézve mar azért is kedvező volt, mert 
Kiaucsou német gyarmat K.-i területen feküdt. 
A német kormány a kedvező alkalmat kihaszná
landó, Hintze mexikói követet helyezte át Pe
kingbe, a katonai helyzet azonban csakhamar át
húzta számításait. Nov.-beu Kiaucsou japán kézbe 
került, az oroszok pedig Mongoliát foglalták 
A issza, míg az európai harctereken lekötött ha
talmak helyett Amerika lépa ti akcióba es dec. lti. 
K.-t 125 millió dolláros kölesönnel kötelezte le. 
Dec. 80. Juansikkáj örökös elnökké választatta 
magát, a japán követeléseket, Amerikára támasz
kodva, elutasította és a maga hatalmát igyekezett 
megszilárdítani. 1915 szept.-ben már a tör vényhozó 
hatalom jogkörét is magára ruháztatta, dec. 11. 
pedig császárrá választatta magát. A közvéle
mény azonban nem állott melléje és 1916 mára 
22.a cim felvételéről lemondott. Jún. 6. meghalt. 
Ldjuanhung alelnök követte őt, ki a hatalmak 
sürgetésére Németországnak hadat üzent (1917 
-aug. 14.), mire Szunjatszen szept. 5. Kantonban 
eúenkormányt alakított és ezzel K. egysége ismét 
bomlásnak indult. Az ellentétek az 1923 okt. 3. óta 
hatalmon levő Csao-Kun elnöksége alatt polgár
háborúra vezettek. Csao-Kun kormányát elsőnek 
Int csekiangi alkirály támadta meg, ki azonban 

okt. közepóu Sanghai mellett döntő vereséget 
szenvedett és Japánba menekült. Most észak f elöl a 
Mandzsúriára támaszkodó Csang-Gso-IÁM<íax$a,l\ 
nyomult elő, ki ellen Csao-Kun Vu-Pei-Fu tábor
nokot küldte ki. A kormánycsapatok balszárnyán 
álló keresztényFeng-J ulisziang marsall azonban 
japáni biztatásra csapatai elén visszafordult és 
okt. 23. Pekinget szállotta meg, niire Csao-Kun 
elmenekült. Vu-Pei-Fu ezzel nehéz helyzetbe 
került és mikor csapatai letették a fegyvert, Tien-
esiuben keresett menekülést. Oda mentek egyéb
ként a többi pártvezérek is és az egységessé lett 
K. élére Tuan-Gsi-Juit állították, ki székhelyét 
nov. 22. ismét Pekingbe helyezte át. A hatalmak 
valamennyien elismertek ugyan Tuant, az ango
lok azonban a pekingi kormány, Japán és Francia
ország pedig Gsang- Cso-Lin mellé állottak es ezzel 
új zavarokvettek Kezdetüket. 1924 vége felé Szun
jatszen, Feng-Ju-Hsziang, Csang-Cso-Lin és 
Tuan-Gsi-Jui még látszólag együtt működtek, 
bár kisebb súrlódások voltak Köztük. Vu-Pei-Fu 
azonban a Jangesekiang-völgynek ura maradt. 
1925. remény volt a végleges kibontakozásra s 
a polgárháború megszüntetésére s e célból a pe
kingi vámkonferencia megnyitása jó alkalomnak 
kínálkozott. Ezt Tuan-Gsi-Jui marsall, mint re
organizáló konferenciát hívta össze s a dél-kínai 
köztársaság elnöke, Szunjatszen is meg akart 
jelenni, azonban márc. 12., Pekingbe érkezésekor 
meghalt. Most a békét egyideig csupán (Jsang-
Cso-Lin ós F'eng-Ju-lLsziang vetélkedése za
varta, de nem30kára,Szun-Gi;iian-F''angüSB]áaiig-
felől megtámadta Gsang-Cso-Lint és ot nagy tar
tományban a saját uralmát alapította meg. Feng, 
a keresztény tábornok Vu-Pei-Fu-től való félel
mében nem mert beavatkozni az újabb bódí
tásba, de annak megtörténto után mégis Gsang-
Cso-íán-nal szövetkezett. Azonban a fegyver
szünet is rövid életű volt, mert Feng csaküamar 
Mandzsúriába való visszatérésre kenyszeritette 
6'sa«#-(Jso-ü«í8márt'iencsinbeakart Bevonulni, 
azonban szemben találta magát Li-Gsing-lÁn-nA, 
Csang egyik vezérével. Most már Gsang-üso-
Lin-on volt a sor, hogy ő vonuljon be Pekingbe 
s e célból 1926. Vu-Pei-Fu-\al szövetkezett, mire 
Feng Mongoliába menekült, a pekingi kormány 
pedig vezető nélkül maradt, mert úgy Gsao-Kun, a 
régebbi elnök, mint Tuan-Gsi-Jui, a végrehajtó 
hatalom tulajdonképeni letéteményese, eltűntek. 
1926 jún. W. Jen kísérelte meg a kormány
alakítást. Ekkor K. vezető politikusai közt a kö
vetkezőkép oszlott meg a hatalom: Gsang-Gso-Lin 
Mandzsúriában és északkeleten, Kuo-Alin-Csun 
ENy.-on, Vu-Pei-Fu a Jang-csekiang-völgyben 
és közép K.-ban, Szung-Gsuan-Fang a Jangke 
völgyén s azonkívül á kantoni vagy délkími 
köztársaság, ahol Szunjatszen követői vezetik az 
államot. Már 1925-től kezdve, de különösen 
1926—27-ben erős angol-, részben japánellene3 
mozgalom volt észlelhető Sangbaiban, mely ki
terjedt Hong-Kongra és Hankaura, az angolok 
legfontosabb kereskedelmi érdekszférájára. Ezt 
a mozgalmat főkép Feng, a keresztény tábornok 
és Borodin, a szovjet kantoni követe szítják, 
azonban nem kommunista,haneminkábbnaciona
lista alapon. 1927 febr.-ban a helyzetet az is f' 
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lyosbította, hoey Csavg-Cso-Lin is támogatni 
látszik ezt a fitegetlenségi mozgalmat, melynek 
eloszlatására Chamberlain angol külügyi állam
titkár O'Mallei/ kantoni konzult küldte tár
gyalni Csen-nel! a délkínai köztársaság külügy
miniszterével. Csen maga keresztény és Ameri
kában nevelkedett ügyvéd, aki a többi érdekelt 
hatalmak képviselőivel is tárgyalásba bocsátko
zott. Anglia vitális kereskedelmi érdekeinek biz
tosítása miatt mégis a Földközi-tengeri flottát 
1927 jan. végén Sanghaiba vezényelte. V. ö. 
Éornbeck, Contemporary politics in the Far East 
(1916); Wheeler, Ch. and the world war (1919) ; 
Ghallaye, La Chine et le Japon politique (19211; 
Bau, The foreign relations of China (1922); 
Hszü-Sih-Gsang (volt elnök), La Chine aprésla 
gnerre (1922); B. Russel, The problem of China 
(1922); Mac Nair, Modern ehinese hist. (1923); 
Latourette, Development of China (1923); Dut-
cAer.Political awekening of the East (1925); Rost-
lom, Geschichte Chinas (1923). 
•Kinau, Hans, német író, szül. 1887 márc. 23. 

Plattdeutseh elbeszéléseket irt. 
Kincardine, grófság Skóciában U9si) 41,779 

lakossal. 
Kincs István, író, apát-plébános (1. XI. köt.), 

újabb ifjúsági színmüvei: A modem élet (vígj., 
1916); A kis mama (vígj., 1917); A kongregációs 
érem (1917); Bacillusok (1918); Rabbilincsek 
(színmű, 1920); Szobalány (vígj., 1922); A részeg 
ember fia (karácsonyi játék, 1923); A tanítónő 
(vígj., 1924); Asszonygazdaság (1927). Más mun
kái: A szegénység vára (reg., 2 köt. 1927); 
Makiüa nélkül (reg., 1927). 

Kincses (Ohinci§), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Kincsesfő (Cliinces), Maros-Torda vármegye. 

(Tr. R.) 
Kincstári erdők. (1. XI. köt.) A magyar állam 

erdőbirtoka az ország megcsonkítása következ
tében 83,967 kat. holdra (48,320 ha.-ra) zsugoro
dott össze. Eltekintve a horvát-szlavonországi 
K.-től, melyek egész terjedelmükben a jugoszláv 
állam tulajdonába mentek át, az egykori magyar 
kincstári erdöbirtokból 2218 kat. hold Ausztriá
hoz, 57,895 kat. hold Jugoszláviához, 690,871 kat. 
hold Csehszlovákiához, 1.218,364 kat. hold Ro
mániához került. 

*King, 1. Leonard William, angol archeológus, 
szül. Lodonban 1869 dec. 8., megh. Londonban 
1919 aug. 20. Cambridgeban tanult s rósztvett a 
ninivei ásatásokban. Egy ideig Londonban volt az 
asszirológia tanára. Munkái: Babylonian magic 
and sorcery (1896); Cuneiform texts in the British 
Museum (1896—1909); Babylonian religion and 
mythology (1899); Letters and inscr. of Hani-
murabi(1898—1900); Annalsof the kings of Assy-
ria (1902); The seven tables of creation (1902); 
Scnlptures and inscr. of Dárius (1907); Egypt and 
Western Asia in the light of recent discoveries 
(1907); Hist. of Sumer and Akkád (1910); Hist. 
of Babyloní19l5). 
*2. K., William Lyon Mackenzie, kanadai 

államférfi, szül. Berlinben (Ontario) 1874 dec. 17. 
Egyetemi tanulmányai végeztével közigazgatási 
szolgálatba lépett. 1908-ban képviselő, "1909. 
munkaügyi miniszter, 1921. miniszterelnök lett. | 

K. a kanadai liberálisok vezére. Műve: Industry 
and humanity (1918-*. 

King's Lynn, kikötőváros Angliában, (i92iy 
20,201 lak. 

King's Norton, város Angolországban, (192D 
93,567 lak. 

Kingston, 1. város New York északamerikai 
államban, (1920) 26,688 lak. — 2. K., kikötőváros 
Ontario kanadai államban, (1921) 21,753 lak. 
•Kingston upon Hull, kikötőváros Angliában, 

(192D 287,013 lak. 
*Kinki, japáni kerület, ter. 27,260 km", (1920)' 

6.142,861 lak. 
Kinorány (Chynorany), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.y 
Kinsky,Ferdinánd erro'/'.fölovászmester.megh. 

Bécsben 1916 febr. 3. 
Kiosz, görög sziget, (1920) 63,235 lak. A sziget 

fővárosa K (Kasztron), (M20) 13,700 lak. 
Kiotó (Miako), város Nippon japáni szigeten, 

(1920) 591,350 lak. 
Kipling, Rudyard, angol író, újabb művei: 

History of Englánd (ifj. számára, 1911); Songs 
from books (1913); The harbour watch (1913); 
The new armies in training (1914); Francé at 
war (1915); Fringes of the fleet (1915); Sea war-
fare(1916); Diversity of creatures (1917); The-
years between (1919); Letters of travel (1920); 
Land and sea tales for scouts and guides (1923); 
Independence (1923), mely utóbbit mint a glas-
gowi egyetem rektora mondotta el. Magyar for
dításban újabban a következő munkái jelentek 
meg: Hanuman isten bélyege (indiai történet,ford. 
Vécsey Leó, 1919); Muszkák foglya és egyéb tör
ténetek (Magyar Könyvtár, 1919); A sátánfarkas 
(1920); A pillangó (ford. Czobor Béla, 1920); Kim 
(ford. Bartos Zoltán, 1920); Történetek, mesék 
(1920); Indiai történetek (ford. Parik Kálmán, 
1920); A rőzsés fiú (ford. Reichard Piroska,. 
1921); A gyöngyelefánt (ford. Bartos Z., 1921); 
Három kópé (ford. Benedek Marcel 1922); Gyer
mekmesék (ford. Mikes Lajos 1924). V. ö. Du-
rand, Handbook to the poetry of K. (1914); Falls, 
K. (1915); Palmer, K. (1915); Rumson, K.'s In
dia (1915); Worster, Study of K.-s England (1920) ; 
Hopkins, K. (1921); Monkshood^he less familiar 
K.(1922); .MarfeWeZZ, Bibliographyof the works 
of K. (1923); Hopkins, The K. eountry (1924) ; 
u. a., K.'s world (1925). 

Királd, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 946 lak. 

*Király,l. György, tanár,író, szül. 1887., megh. 
Budapesten 1922. Á budapesti tudományegyete
men tanári és doktori oklevelet szerzett. Több 
fővárosi középiskolában tanított, majd a kommu
nizmus alatt a magyar irodalomtörténet egyik 
tanára volt az egyetemen. Emiatt 1919. állásától 
megfosztották. Gyönge szervezetét tüdőbaj tá
madta meg, amely gyorsan végzett vele. Korán 
kezdett dolgozni és az irodalomtörténeti folyó
iratokban számos tanulmánya jelent meg, ame
lyekbon különösen a régi irodalom kérdéseivel fog
lalkozott. Monumenta Literarnm címen korhű 
szövegközléssel több régi szép históriát s Zrínyi, 
Vörösmarty és Csokonai munkáiból néhányat 
adott ki. Ezeket a kiadásait és tanulmányait nagy 
gond és filológiai alaposság jellemzi. A pogány-
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kori magyar költészetről vallott nézeteit A ma
gyar ősköltészet (1921) e. könyvében foglalta 
össze. Fordított számos regényt is, németből és 
franciából.V. ö. Schöpflin Aladár, Nyugat (1922); 
Trostler József, K. Gy. emléke (Budapest 1922). 

2. K. János, jogtörténész, a Szt. István Aka
démia rendes tagja lett. Újabb műve: A király
koronázás eredete, egyházi kifejlődése és ordó-
beli kialakulása. 

Királybányatoplica (Baia lui Craiu). Hunyad 
vm. (Tr. R.) 

Királyboca (Vysná Boca), Liptó vmegye. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Királydaróc (Graidarolf), Szatmár vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Királyfa (Krúl'ová pri Senci), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Királyfalva (Königsdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Királyfia, (Királ'fia). Pozsony vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Királyfiakarcsa (KiráT fiakarca), Pozsony 

•vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Királyfiszállás (Szolvesina), Bereg vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Királyhágó (B-ucea), Bihar vm. (Tr. R.) 
Királyhalma (Oríhalma), Nagy-Küküllő vm. 

,(Tr. R.) 
Királyháza (Eirál'haza), Ugocsa vmegye. (Tr. 

•Cs.-Szl.) 
Királyhegy (Pískorovce), Zemplén vm. (Tr. 

-Cs.-Szl.) 
Királyhegyalja (Sumjác), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Királyhegyes, nagyk. Csanád, Arad és Toron

tál közig. egy. egyes, vm., (1920) 990 lak. 
Királyhelmec (Král'ovskf/ Chlumec), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
KÍT&lyhid&(Bruckneudorf), Mosón vármegyé

ben. (Tr. A.) 
Királyi (Kral'ova pri Tornoku), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Királyka (Králiky), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Királykegye (Oiirol), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Királykérdés, 1. Pragmaticasanctio. (XX. köt.) 
Királylak fPerhovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Királylehota (Erál'ovská Léhőta), Liptó vm. 

<Tr. Cs.-Szl.) 
Királylubella (Král'ovská Itubela), Liptó vm. 

.{Tr. Cs.-Szl.) 
Királymező (Górna), Máramaros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Királynémeti (Cranimat), Beszterce-Naszód 

vm. (Tr. R.) 
Királynépe (Král'ovce), Abaúj-Torna vmegye. 

• (Tr. Cs.-Szl.) 
Királypataka (Craiva), Alsó-Fehér vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Királyrév (Král'ová), Pozsony vmegye. (Tr. 

-Cs.-Szl.) 
Királyság (1. XI. köt.). Magyarország állam

formája a forradalmak után is a K. maradt. Az 
1920. I. t.-c. jórészt külföldi nyomás alatt e tekin
tetben még kétséget hagy ugyan (12. és 13. §), 
de a «királyi» jelzőnek a hatóságok elnevezésé
ben és állások elmében való használatát már a 

: 2394/1920. M. B. sz. rendelet elrendeli, az 1921. 

XLVII. t.-c. 3. §-a pedig a magyar alkotmányban 
ismeretlen népszavazás igénybevétele nélkül ki
mondja az ősi K.-i államforma változatlan fenn
tartását. 

Néhai IV. Károly király uralkodói és a Habs
burgok trónöröklési jogának a most említett tör
vényben kimondott megszűnése a magyar álla
mot jogilag a szabad királyválasztás állapotába 
juttatta, de a választás jogának gyakorlását a 
nemzet arra az időre halasztotta el, amikor 
döntését minden külső befolyástól menten hoz
hatja meg és amikor így a külső kényszer ha
tása alatt hozott törvények fenntartását is 
újabb megfontolás tárgyává teheti. Az 1921. 
XLVII. t.-c. javaslatának miniszteri indokolása 
kijelenti, hogy a detronizáció a magyar alkot
mány alapelveivel nem egyeztethető össze s csak 
a fegyveres támadás fenyegető veszélye indította 
a kormányt a javaslat előterjesztésére (L Legiti-
mizmus,XX. k.). Hogy a királyi hatalom felújítása 
mennyiben lesz e hatalom körének, a trónöröklés 
rendjének ós más kapcsolatos kérdéseknek (nádor
ság) újabb szabályozásával kapcsolatos, azt a 
jövő fogja megmutatni; itt csak azt említjük, 
hogy mindé kérdések szabályozását az 1920.1. 
t.-c. 2. és 12. §-a a nemzetgyűlésnek (országgyű
lésnek) tartjafennéshogyakormányzó a törvény
visszaküldési jogot a király személye kérdésében 
nem gyakorolhatja (13. §.). 

Természetes, hogy mindaddig, amíg a királyi 
intézmény bármely vonatkozásban újabb szabá
lyozást nyer, a trónöröklésre vonatkozó szabá
lyok egy részének (pragmatioa sanctio) kivételé
vel a királyi intézményt illető összes törvényeink 
a kormányzóság tartama alatt is változatlanul 
érvényben vannak. Alkotmányunk ezen érvényes 
szabályai az átmenet tartama alatt csak nem 
nyernek alkalmazást, de a provizórium megszű
nésével jelenlegi vagy időközben módosított szö
vegükben ismét maguktól hatályba fognak lépni. 
Az új király trónraléptéig is érvényben levőknek 
kell tekintenünk a K.-gal kapcsolatos egyes intéz
ményeket ós móltóságokat, így a koronaőröket, 
zászlósurakat és más udvari méltóságokat. E 
méltóságok címei és a királyi rendjelek viselhe
tők, a zászlósurak pedig egyes fontosabb közjogi 
aktusoknál (miniszteri eskütétel) közreműködnek 
is. Működésben van a főudvarnagyi bíróság is, 
amelynek hatásköre az 1909. XVI. t.-c. szerint 
a királyi család tagjain kívül egyes más csalá
dok tagjaira és a területenkívüliséget élvező 
személyekre is kiterjed. 

A Habsburg-család tagjai az Ausztriával való 
közösség tartama alatt kettős állampolgárságúak 
voltak; a közösségből folyó e kiváltságos helyzet 
a közösség megszüntetésével indokát vesztette; 
a főhercegek — ha a békeszerződés életbelépte 
idején a csonkaország területén nem volt községi 
illetőségük és a magyar állampolgárságra a kije
lölt idő alatt nem optáltak — a nemzetgyűlés 
közjogi és igazságügyi bizottságának állásfogla
lása (818. sz. iromány) szerint elvesztették magyar 
állampolgárságukat. A trónöröklési jognak az 
1921. XLVII. t.-c.-kel kimondott megszűnése bíró
ságaink gyakorlata szerint az eddigi királyok 
közjogi állását meg nem változtatta s így azok 
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a törvény életbelépte után is különleges büntető
jogi védelem alatt állanak (Büntetőjogi Döntvény
tár, XVIII. 33. 1.; Büntető Jog Tára, LXXVII. 
137.1.) A Habsbnrg-esalád tagjai különben a ki
rályi család tagjait megillető tiszteleti jogokat 
a gyakorlat értelmében ma is élvezik és az 1925. 
VIII. t.-c. 48. §-a fenntartja a volt udvari kincs
tári, a királyi magán- (udvartartási) és a családi 
alapítványi vagyonra fennálló bírói zárlatot és 
az e tekintetben szükséges bírói intézkedéseket 
a főudvarnagyi bíróság elnökének hatáskörébe 
utalja. 

Királyszék (Crnci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Királyszentistván, kisk. Veszprém vm., (1920) 

349 lak. 
"Kirchbach, 1. Günther, gróf, német tábornok, 

szül. Erfurtban 1850 aug. 9. Gyalogsági tábor
nok és hadtestparancsnok lett 1907. A világ
háború alatt a birodalmi katonai törvényszék el
nöke, 1918. vezérezredes és az észt- és lettországi 
német hadsereg főparancsnoka, 1918. az össze
omlásig Ukrajna katonai főparancsnoka volt. 
*2. K, Haris von, német tábornok, szül. Aner-

bachban 1849 jún. 22. A háború előtt tüzértábor
nok, 1914—17-ig hadseregparancsnok volt Litvá
niában, 1918. vezérezredes lett. 
*Kirchbach aui Lauterbach, Kari von, gróf, 

tábornok, szül. Gyöngyösön 1856. A világháború 
kezdetén az osztrák lovasság felügyelője volt, az 
1915 májusi offenzíva idején hadseregparancsnok 
Volhiniában. 1916-ban vezérezredes lett. 

*Kircheisen, Friedrich, német történetíró, szül. 
€hemnitzben 1877 jún. 23. Sokáig élt Genfben, 
1917. a porosz hadügyminisztérium szolgálatába 
állt. Főbb művei: Bibliographie Napoleons (1902); 
Bibliographie des napoleonischen Zeitalters (2 
" öt., 1908—14); Napóleon I. (1911, 4 köt.); Das 

ölkerringen (1915—18, 4 köt.). 
"Kirchheim (K. unter Teck), város Württem-
-rgben, (1919) 10,047 lak. 
Kirchhörde. helység Poroszországban,azarns-

ergi kerületben, (1919) 14,227 lak. 
•Kirchner, L Érnst I/udtvig, német festő, szül. 

Aschaffenburgban 1880. A német expresszioniz-
ns egyik legtehetségesebb képviselője. Mün-
enben, Berlinben és Drezdában dolgozott. Fi-
"ális kompozíciói, tájképei, fametszetei és 

Jzai nagy kifejező erőről tanúskodnak. V. ő. 
rohmann, K.-Zeichnungen (Dresden 1925). 
2. K.WüJielm, német gazdaságtani író, megh. 

lipcsében 1921 aug. 27. 
Kirenaika (Gyrenaica Barka), olasz gyarmat 

E.-Afrikaban, Lybia (La Lybia Italiana) egyik 
'sze, Egyiptomtól Ny.-ra. Ter. 600,000 km*, 

(1921) 225,000 lak.), arabok, berberek, zsidók és 
b. 10,000 olasz. Pővárosa Bengazi kikötő, 30,000 

ossal. K. alkotmánya 1919. való s eszerint a 
kormányzó mellett 70 tagú képviselőház (Par-
' mentő della Gyrenaica) intézi K. belügyeit. 
Kirin, Mandzsúria kinai tartománynak egyik 

része, ter. 272,000 km*. Pővárosa K, (1923)80,000 
lakossal. 

Kirkcaldy, város Skóciában, (1921) 39,591 lak. 
Kirkcudbright (ejtsd: Hrködbrájt), skótországi 
unty, máskép East Galloway, ter. 2325 km1, 

9,00U lak. 

Kirkintilloch, város Skóciában, (1921) 11,689 
lakossal. 

Kirk-Kilissze, most görög város Trákiában, 
(1921) 16,335 lak. 
*Kirlitaaba, mezőváros Bukovinában, aradnai 

hágó kijáratánál, a kimpolungi úton. A világ
háborúban a románok és oroszok többször meg
kísérelték a hágó elfoglalását, különösen heve
sek voltak a támadások 1916 őszén, ámde az osz
trák-magyar és a velük egyesült bajor csapatok 
visszaverték őket. Most Romániához tartozik. 

Kirva, kisk. Komárom és Esztergom közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 750 lak. 

Kis, 1. Adolf, a budapesti kerületi munkás
biztosító pénztár volt igazgatója. A proletár
diktatúra alatt a forradalmi kormányzótanács 
megbízta az összes munkásbiztositási ügyek fel
ügyeletével. A diktatúra bukásával elhagyta 
helyét és külföldre ment. 

*2. K. István, 1923 óta a dunáninneni evang. 
egyházkerület püspöke, sámsonházai lelkész, szül. 
Tótgyörkön 1864. Tanult Selmecbányán és a po
zsonyi teol. akadémián. A püspöki szóken Baltik 
Frigyes utódja. A cseh-szlovák foglalás folytán a 
nagy dunáninneni egyházkerület három esperes-
ségre olvadt le. 

3. K. János (1. XI. köt.), újabb bibliográfiája: 
Gálos Rezső, Kis János és a német költészet (E. 
Ph. Közi. 1911); u. a., Kis János forrásaihoz 
(u. o. 1912); Császár Elemér, A német költészet 
hatása a magyarra a XVIII. században (Buda
pest 1913); Gálos Rezső, Kis János és Eschen-
burg (E. Ph. Közi. 1914); Fest Sándor, Kis János 
verseihez (E. Ph. Közi. 1917); Ember Nándor, 
A magyar oktató mese története 1786—1807-ig 
(Budapest 1918). 

Kisábránka (Solomeqovice), Bereg vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kisac=Kiszács. 
Kisadorján (Adrianul mic), Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Kisakna (Ocnisoara), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kisalmás (Almáséi), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kisandacs (Anaac), Nyitra vm. (Tr. Cs.-SzL) 
Kisanna (Hánykoirica), Bereg vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisapahida (Pagida), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisapáti, kisk. Zala vm. (1920) 718 lak. 
Kisapold (Apóidul de Jos), Szeben vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisapostag, nagyk. Fejér vm., (1920) 702 lak. 
Kisar, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 947 lak. 
Kisaranyos (Zlaino), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisasszond, kisk. Somogy vmegye, (1920) 400 

lakossal. 
Kisasszonyfa, kisk. Baranya vm.. (1920) 393 

lakossal. 
Kisasszonyfáivá, kisk. Vas vm., (1920) 345 

lakossal. 1926 Napyasszonyfalvával egyesült. 
Kisazar (Maié Ozorovce), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kis-Azsia, 1. Törökország. (XVIII. köt.) 
Kisbáb (Moly Báb), Kyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisbábony (Babesti), Ugocsa vmegye. (Tr. R.) 



Kisbabot 

Kisbabot, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 364 lak. 

Kisbacon (Bafanii mid), Udvarhely vmegye. 
(Tr. R.) 

Kisbács (Baciu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kisbácsialu (Bácovce), Gömör ós Kishont vm. 

(Tr. Cs.-8zl.) 
Kisbágyon, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 498 lak. 
Kisbaja (Baia), Arad vm. (Tr. R.) 
Kisbajcs, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 340 lak. 
Kisbajom, kisk. Somogy vm., (1920) 831 lak. 
Kisbalázsialva (Blai-sat), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Kisbánya (Babesti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kisbár (Bárul mic), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kisbárapáti, kisk. Somogy vm., (1920) 1143 

lakossal. 
Kisbarátfalu, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 432 lak. 
Kisbaráthegy, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1296 lak. 
Kisbarcsa (Nighigis), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kisbári (Malá Bara), Zemplén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisbárkány, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 185 lak. 
Kisbáród (Borozd), Bihar vm, (Tr. R.) 
Kisbaromlak (Baromlak), Komárom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisbattyán, kisk. Baranya vmegye, (1920) 211 

lakossal. 
Kisbecskerek (Becicherecul mic), Temes vm. 

(Tr. R.) 
Kisbégány (Malá Began), Bereg vm. (Tr. 

Cs.rSzl.) 
Kisbékés (Bichis), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Kisbelényes (Beiusele), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kisbélic (Maié Biélice), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisbelleg (Belek), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisbér, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 4073 lak. 
Kisberény, kisk. Somogy vm., (1920) 332 lak. 
Kisberezna (Maloje Bereznoje), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisberezsnye (Bereznicka), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisberivoj (Berivoii mici), Fogaras vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisberki, kisk. Somogy vm., (1920) 329 lak. 
Kisberzseny, kisk. Veszprém vm., (1920) 387 

lakossal. 
Kisbeszteree, kisk. Baranya vm., (1920) 233 

lakossal. 
Kisbiccse (Malá Bytca), Trenesén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) -? • 
Kisbicsérd, kisk. Baranya vm., (1920) 487 lak. 
Kisbiszterec (Mali Bysterec), Árva vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisbobróc (Bobrovcek), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisbocskó (Báscoiul mic), Máramaros vm. 

Tr. R.) 
Xisbodak, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 500 lak. 

Kisderencs 

Kisbodolya, kisk. Baranya vm., (1920) 143 lak. 
Kisbogács (Bágaciu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kisborosnyó (Borosneul mic), Háromszék vm. 

Tr. R.) 
Kisborosznok (Brusník), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisborove (Málé Borové), Liptó vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisborszó (Bársáuta), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kisbosnya (Bozcice), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Sz.) 
Kisbossány (Maié Bosany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisbozinta (Bozinta mica) Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisbózsva, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 126 

lakossal. 
Kisbölgyén (MaléBedzany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisbucsa, kisk. Zala vm., (1920) 487 lak. 
Kisbudafa (Kisbudafa), Pozsony vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisbudmér, kisk. Baranya vmegye., (1020) 364 

lakossal. 
Kisbukóa (Maly Bukovec), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiscég (Tagsor), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kiscétény (Maly Cityn). Nyitra vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisch, Enoch Heinrich, osztrák orvos, megh. 

Marienbadban 1918 aug. 24. 
Kiscigánd, kisk. Zemplén vm., Cigánd nóven 

egyesült Nagycigánd kisközséggel. 
Kisciklény (Kleinzicken), Vas vm. (Tr. A.) 
Kiscsalomja (Malá Calomia), Hont vm. (Tr.. 

Cs.-Szl.) 
Kiscsány, kisk. Baranya vm., (1920) 486 lak. 
Kiscsecs, kisk. Zemplén vm., (1920) 250 lak. 
Kiscsehi, kisk. Zala vm., (1920) 470 lak. 
Kiscsepcsény (Mahj Óévein), Turóc vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiscserged (Geghidul mic), Kis-Kükiillő vm. 

(Tr. R.) 
Kiscserjés (Kiscserjés), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiscserna (Malá Cerná), Trenesén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiscsongova (Malá Congova), Ugocsa vm. 

Cs.-Szl.) 
Kiscsóta (Malá Causa), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.i 
Kiscsömöte, kisk. Vas vm., (1920) 109 lak. 
Kiscsősz, kisk. Veszprém vm., (1920) 621 lak. 
Kiscsula (Ciula mica), Hunyad vm. (Tr. U.} 
Kiscsűr (Sura mica), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kisdárda (Tvrdavica), Baranya vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Kisdebrecen (Dóbritinas), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kisdebrek (Dobricd), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kisdemeter (Dumitrita), Beszterce-Naszód 

vm. (Tr. R.) 
Kisdenk (Dánctd mic), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kisdér, kisk. Baranya vm., (1920) 223 lak. 
Kisderencs (Malá Dricná), Zemplén vmegye 

Cs.-Szl.) 
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Kisderzsida (Dersida micá), Szilágy vm. 
(Tr. R.) 

Kisdevecser (Divicioru mic), Szolnok-Doboka 
vm. (Tr. R.) 

Kisdiós (Oreské), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisdisznód (Oisnádioara), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kisdivény (Malá Divina), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisdoba (Dóba micá), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kisdoboka (Dábáceni), Szolnok Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kisdobra (Kisdobra), Zemplén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisdobrony (Malá Dóbron), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisdobsza, kisk. Somogy vm., (1920) 352 lak. 
Kisdolány (MaliDolenci), Vas vármegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Kisdomása (Malá Domasa), Zemplén vm. 

(Tr. Cs-Szl.) 
Kisdombró (Dombrávita micá), Bihar vm. 

(Tr. R.) 
Kisdorog, kisk. Tolna vm., (1920) 1147 lak. 
Kisdörgiose, kisk. Zala vm., (1920) 156 lak. 

•Kisebbségi jogok. Az állampolgárokat általá
ban megillető szabadságjogok mellett az utolsó 
évek fejlődése új fogalmat látszik bevezetni a 
közjogba K. elnevezés alatt. Amíg az állam
polgári jogosítványok az állampolgárokat fajra, 
nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül 
általában megilletik, addig K. alatt a faji, nem
zetiségi v. vallási kisebbséghez tartozó állam
polgárok különleges jogosítványai és különösen 
a kisebbségek — mint ilyenek — érvényesülésé
nek biztosítékai értendők. 

Az állampolgári jogegyenlőség ugyanis főleg a 
faji, nemzetiségi és vallási kisebbségekre jelentős 
és azt biztosítja, hogy az emberi alapjogok az 
életre és szabadságra, a polgári és politikai jogok 
élvezete, a közhivatali képesség, a különféle fog
lalkozások gyakorlására való jogosultság, az 
anyanyelv használatának a szabadsága, az iskola-
állítás joga stb. az állampolgárokat fajra, nem
zetiségre és vallásra való tekintet nélkül azonos 
feltételekkel illeti meg, vagyis a kisebbséghez 
tartozás senkire semmiféle jog gyakorlása tekin
tetében hátrányos nem lehet. A K. tehát a kisebb
ségekhez tartozó egyes állampolgárok jogegyen
lőségét biztosítják, de nem adhatnak maguknak a 
kisebbségeknek az állam életében különleges 
jogokat (külön önkormányzat) és nem eredmé
nyezhetnek a kisebbségek részére az arány
számukat meghaladó mérvű érvényesülést; ily 
esetekben t. i. a kisebbségeknek valósággal több 
joguk lenne a többség tagjainál. 

A K. különleges fogalmát a trianoni békeszer
ződés III. részének VI. címe vezeti be formailag 
is közjogunkba, amely eddig ebben az irányban 
nyilván azért nem tartalmazott összefoglaló szer
ves rendelkezést, mert a teljes állampolgársági 
egyenjogúság állapota mellett a kisebbségek 
külön védelmére szükség nem volt. Ha azonban 
a K. szerződéses szabályait közelebbi szemügyre 
vesszük, kitűnik, hogy a békeszerződés eddigi 
alkotmányunkkal szemben a kisebbségeknek 
anyagilag semmi új jogot nem biztosít és így a 

Révai Xntjy t-extkona. XX. köL 

közszabadságok védelme tekintetében közjogunk 
eddigi szabályait semmiben sem módosítja. 

Ha az állampolgársági vonatkozású 56. és 57. 
cikket itt figyelmen kívül hagyjuk, a kisebbségi 
védelem szerződéses anyagi szabályai két cso
portra oszlanak: az 55. cikk a kisebbségek emberi 
alapjogait állampolgárságra való tekintet nélkül 
védi, az 58. ós 59. cikk pedig a kisebbségekhez 
tartozó állampolgárok jogait határozza meg. 

Az 55. cikk 1. bekezdésében biztosított emberi 
alapjog az életre és a szabadságra a büntetőtör-
vénykönyv és bűnvádi perrendtartás szabályai 
szerint Magyarország minden lakosát születésre, 
nemzetiségre, nyelvre, fajra és vallásra tekintet 
nélkül megilleti. A vallás szabad gyakorlásáról 
szóló 1895. XLIII. t.-c. 1. §-a pedig már lényegé
ben teljesen egyező szöveggel adja az 55. cikk 
2. bekezdésének a szabályát. Nálunk az ország 
minden lakosa szabadon vallhat és követhet bár
mely hitet vagy vallást és azt az ország törvé
nyeinek és a közerkölcsiség kívánalmainak kor
látai között külsőképen is kifejezheti és szabadon 
gyakorolhatja tekintet nélkül arra, hogy az illető 
hit vagy vallás bevett vagy elismert vallásnak 
van-e nyilvánítva, vagy pedig el sincs ismerve. 
Hogy az el nem ismert vallásfelekezetek — mint 
ilyenek — nyilvános közös istentiszteletet tart
hatnak-e és hogy mennyiben vannak a gyüleke
zési ós egyesülési jog korlátainak alávetve, ezt 
a kérdést a békeszerződés nem szabályozza és így 
e tekintetben is eddigi jogunk marad érvényben. 

Az 58. cikk 1. bekezdése a teljes állampolgár
sági jogegyenlőséget mondja ki a polgári és po
litikai jogok élvezete tekintetében fajra, nyelvre 
és vallásra való tekintet nélkül. Hogy minden 
magyar állampolgár nemzetiségre való tekintet 
nélkül a magyar nemzet egyenjogú tagja, azt az 
1868. évi XLIV. t.-c. bevezető része régi hagyo
mányként állapítja meg, az 1895. XLIII. t.-c. 
2. §-a pedig a hitvallástól teljesen függetlenül 
biztosítja a polgári és politikai jogok gyakorlá
sára való képességet. 

Az 58. cikk 2. bekezdése a teljes állampolgár
sági jogegyenlőség körében külön kiemeli a köz-
hivatalviselési képességet, bármely foglalkozás 
és ipar gyakorlására való jogosultságot, de itt már 
csak a vallási, hitbeli vagy felekezeti különbség 
lényegtelenségét köti ki. A magyar állam ezen a 
szabályon (1895. XLIII. t.-c. 2. §-a) felül az 1868. 
XLIV. t.-c. 27. §-ában azt is külön kimondja, hogy 
valakinek nemzetisége ezután sem tekinthető az 
országban létező bármely hivatalra vagy méltó
ságra való emelkedés akadályául; sőt inkább a 
kormány gondoskodni fog arról, hogy a hivata
lokra lehetőleg a különböző nemzetiségekből való 
személyek alkalmaztassanak. 

Az 58. cikk 3. bekezdése a szabad nyelvhasz
nálatot biztosítja a magán- és üzleti forgalom
ban, a vallási életben, a sajtóban és a nyilvános 
gyűléseken. Minthogy az 1868. XLIV. t.-c. egye
dül az országban divatozó többféle nyelvek hiva
talos használatára nézve állapit meg bizonyos 
korlátokat, egyébként azokat egyenjoguaknak 
tekinti: nálunk ez a szabály mindig magától ér
tetődő volt. Sőt ezen t.-c. szerint az egyházi bíró
ságok maguk határozzák meg ügykezelési nyel-
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vüket (10. §.); az egyházközségek tetszés szerint 
határozhatják meg az anyakönyvek vezetésé
nek, egyházi ügyeik intézésének és iskoláikban 
az oktatás nyeívét (14. §.); a felsőbb egyházi 
testületek és hatóságok önmaguk állapítják meg 
a tanácskozás, jegyzőkönyv és az ügyvitel nyel
vét (15. §.); egyházi hatóságához beadványát 
mindenki anyanyelvén nyújthatja be (23. §.) és 
egyházi gyűléseken anyanyelvét használhatja 
(24. §.). Ugyancsak használható az anyanyelv a 
törvényhatóságok (3. §.) és községek (24. §.) 
gyűlésein. 

Az 58. cikk 4. bekezdése elismeri a magyar 
állam jogát a hivatalos nyelv megállapítására, 
kiköti azonban, hogy a nem magyar anyanyelvű 
állampolgárok nyelvüknek a bíróság előtt való 
használata tekintetében megfelelő könnyítések
ben részesüljenek. Minthogy az 1868. XLIV. t.-c. 
13. §-a szerint a kir. bíróságok hivatalos nyelve 
kizárólag a magyar, a kir. bíráskodás általánossá 
válása óta más nyelv használata a bíróságok 
előtt elég szűk körre szorult; a 4044/1919. M. B. 
sz. rendelet 10. és 11. §-a azonban ismét meg
adta a lehetőséget az anyanyelvnek a bíróságok 
előtt való használatára is, sőt kötelezi a bíró
ságokat, hogy a felekkel való érintkezésben, ha
tározatok közlésénél stb. ezt a nyelvet alkal
mazzák. 

Arra nézve, hogy az állampolgárok a közigaz
gatási és kormányhatóságok előtt, köztestületek 
gyűlésein anyanyelvüket használhassák, a béke
szerződós semmiféle követeléssel fel nem lép, 
holott a nyelvhasználat eme vonatkozása gya
korlatilag a bíróságok előttinél sokkal f ontosabb. 
Szükségesnek tartjuk megállapítani, hogy az 
1868. XLTV. t.-c. nemcsak az anyanyelvnek a 
közigazgatási hatóságok előtt való használatát 
engedi meg (23. §.), hanem előírja, hogy a köz
igazgatási hatóságok a felekkel ezek nyelvén 
érintkezzenek (6., 21. ós 25. §), hogy az önkor
mányzati testületek gyűlésein mindenki anya
nyelvén szólalhat fel (3. és 25. §.), hogy a közsé
gek jegyzőkönyvi ós ügyviteli nyelvüket maguk 
választhatják (20. §.), végre hogy az önkormány
zati testületek jegyzőkönyve a tagok egyötödének 
óhajára azok nyelvén is vezetendő (2. ós 20. §.). 
Azonkívül elő van írva, hogy a törvények a nem
zetiségek nyelvén hiteles fordításban kiadandók 
(1. §.), valamint az egyes hatóságok egymással 
való érintkezése tekintetében is a nyelvhaszná
latra nézve oly liberális szabályok vannak meg
állapítva (4., 6., 22. §.), hogy az országban diva
tozó többféle nyelvek használatára nézve a tör
vényt bevezető részében megállapított egyen
jogúság valóban csak az ország egysége, a kor
mányzat és a közigazgatás gyakorlati lehetősége 
szempontjából esik külön szabályok alá. Hol ma
rad a békeszerződés szerény óhaja a bíróságok 
előtt való nyelvhasználatra nézve megfelelő 
könnyítések engedélyezése iránt azzal a törvény
ben biztosított egyenjogúsággal szemben, amelyet 
a nemzetiségi nyelvek nálunk az ország összes 
hatóságai előtt élveznek! 

Az 58. cikk utolsó bekezdése az állampolgár
sági jogegyenlőség és egyenlő elbánás újra való 
kimondásán felül biztosítja a faji, vallási és nyelvi 

kisebbségekhez tartozó állampolgároknak azt a 
jogát, hogy saját költségükön jótékonysági, val
lási vagy szociális intézményeket, iskolákat és 
más nevelőintézeteket létesítsenek, igazgassa
nak, azokban saját nyelvüket szabadon használ
hassák és vallásukat szabadon gyakorolják. Az 
1868. XLIV. t.-c. 26. §-a szerint, valamint eddig 
is jogában állott bármely nemzetiségű egyes 
honpolgárnak épen úgy, mint egyházaknak, 
egyházközségeknek, úgy ezentúl is jogában áll 
saját erejökkel vagy társulás útján alsó-, közép-
és felsőiskolákat felállítani. B végből s a nyelv, 
művészet, tudomány, gazdaság, ipar és kereske
delem előmozdítására szolgáló más intézetek fel
állítása végett is az egyes honpolgárok társula
tokba vagy egyletekbe összeállhatnak és össze-
állván, szabályokat alkothatnak, szabályok értel
mében eljárhatnak, pénzalapot gyűjthetnek és 
azt nemzetiségi törvényes igényeiknek is meg
felelően kezelhetik. Az ily módon létrejött műve
lődési és egyéb intézetek az állam hasonló termé
szetű s ugyanazon fokú intézeteivel egyenjogúak. 
A magánintézetek nyelvét az alapítók határoz
zák meg. Hogy a hitfelekezetek, társulatok és 
magánosok elemi és felsőbb népiskolákat, pol
gári iskolákat és tanítóképezdéket felállíthatnak, 
azt az 1868. XXXVIII. t.-c. 11. §-a mondja ki; 
kisdedóvókra és gyermekmenedékhelyekre ha
sonló szabály az 1891. XV. t.-c. 3. §-ában, nyil
vános középiskolákra nézve az 1883. XXX. t.-c-
ben van. A nyelvmegállapítás joga az 1868. 
XLIV. t.-c. 14. és az 1907. XXIU. t.-c. 18. §-ában, 
a tanerők alkalmazásának, tankönyvek meg
szabásának és tanítási rendszer megállapításának 
a joga az 1868. XXXVIII. t -c . 11. §-ában van 
közelebbről meghatározva. 

Az 59. cikk 1. bekezdésének az az óhaja, hogy 
a jelentékeny arányban együtt lakó nemzetisé
gek az elemi iskolákban saját nyelvükön nyer
jenek kiképzést, sokkal szélesebb körben nyert 
megvalósítást az 1868. XLIV.t.-c.'17. §-a követ
keztében, amely szerint a kormány köteles az 
állami tanintézetekben a lehetőségig gondoskodni 
arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb 
tömegekben együtt élő polgárai anyanyelvükön 
képezhessék magukat egészen addig, hol a maga
sabb akadémiai képzés kezdődik. A 18. és 19. 
§-ok a nemzetiségi nyelvek és irodalmak tanítá
sát írja elő az egyetemen és a nemzetiségi vidé
ken levő középiskolákban. 

Végre az 59. cikk 2. bekezdésének szabálya, 
amely a kisebbségek részére móltányos részt 
biztosít a közvagyon terhére kulturális és jóté
konysági célokra fordított összegekből, a hit-
felekezetre nézve az 1868. XXXVHI. t.-c. 25. 
§-ában találja előfutárját. Itt el kell ismernünk. 
hogy a szerződés szövege tágabb körű, azonban 
gyakorlatilag a kisebbségek helyzetét csak 
viszonylag javítja, mert a közvagyon terhére 
adott ily segélyek (pl. tanítói fizetéskiegészíté-, 
beszüntetése esetén természetesen az aránylagos 
részre való jog is tárgytalanná válik. 

A K. szerződéses alaki szabályait az 54. és 60. 
cikk tartalmazza. Az anyagi szabályokat alap
törvénnyé nyilvánító 54. cikknek jogi szempont
ból azért nincs nagyobb jelentősége, mert nálunk 



Kisecset — 483 — ICiseskiillo 

formai értelemben alaptörvények nincsenek. 
Kisebbségi jogunk ama szabályai, amelyek nem 
lépik túl a szerződéses védelem mértékét, a szer
ződés hatályba lépésével nemzetközi védelem alá 
kerültek és a magyar állam szerződésszegés nél
kül csak a népszövetségi tanács hozzájárulásával 
módosíthatja. A 60. cikk módot ad, hogy a magyar 
állam szerződésszegő viselkedése ellen a tanács 
minden tagja felszólalhasson és a tanács eljár
hasson ; azonkívül a fölmerült véleményeltérések 
elintézésére a nemzetközi állandó híróságot jelöli 
ki, amelynek határozata az államokra kötelező. 

Habár ez a nemzetközi védelem és az azzal 
járó nemzetközi beavatkozás a magyar közjog
ban eddig ismeretlen volt és az állam szuvere
nitását a belügyekben is megszünteti, a magyar 
állam a szerződés e rendelkezéseihez készséggel 
járult hozzá abban a reményben, hogy a viszo
nosság biztosítása által az erőszakkal elszakított 
magyarság helyzetét a hódító új államokban bizo
nyos mértékig javltja; sőt kész volt nagyobbf okú 
védelmet is vállalni, hogy az elszakított testvé
rek jogi helyzetét legalább az eddigi magyar jog 
ismertetett magasabb mértékéig, sőt azon túl is 
emelje. B törekvése azonban eddig nem járt siker
rel, a népszövetségi tanács a magyar kisebbségek 
jogos panaszai elől is elzárkózott. Ennek ellenére 
a magyar állam a békeszerződés becikkelyezése 
után még hathatósabban kiépítette a kisebbségi 
jogvédelmet. A kisebbségi nyelvek ismeretének 
a közhivatalokban való biztosításáról rendelke
zik az 1924. II. t-c. B törvény szerint oly bíró
ságnál, amelynek területén a lakosság egyötöd 
része ugyanahhoz a nyelvi kisebbséghez tarto
zik, az illető kisebbségi nyelvben jártas szemé
lyeket kell alkalmazni; ha az említett helyeken 
alkalmazott személyzet az illető kisebbségi nyel
vet két éven belül kellően el nem sajátítja, át
helyezhető vagy nyugdíjazható (9500/1924. M. 
E. sz. rendelet). 

A kisebbségek védelmére a trianoni békeszerző
désben vállalt kötelezettségek végrehajtása tár
gyában a kormány a 4800/1923. M. B. sz. rende
letet adta ki. B rendelet magában foglalja az 
1868. XLIV. t.-c. és a 4044/1919. sz. rendelet 
hatályban maradó rendelkezéseit is, és így a K. 
teljes összefoglalása. A rendelet részletesen sza
bályozza a kisebbségi nyelveknek a bíróságok 
előtt való használatát, a nem magyar nyelvű 
beadványok elintézését és a nem magyar felek
kel való érintkezést. A kisebbségi nyelv hasz
nálata oly hatóságok előtt jogosult és oly ható
ságok részéről kötelező, amelyek területén a 
lakosságnak legalább egyötöd része ahhoz á ki
sebbséghez tartozik. A rendelet biztosítja, hogy 
a tömegesebben együtt lakó kisebbség óhajára 
a kisebbségi nyelv a népoktatási intézetekben, 
sőt a kormány által kijelölt egyes középiskolák
ban is tanítási nyelvül szolgáljon. V. ö. 1924. 
XI. t.-c. és 62,800/1925. V. K. M. sz. rendelet. 

Kisecset, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 360 lak. 

Kisegyházas (Kostolná Ves), Nyitra vm. (Tr. 
(k-Szl.) 

üsekemezö (Prostea mica), Kis-Küküllő vm. 

Kisélesd (Kostiviarska), Zólyom vmegye (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Kis entente, az 1914—18-iki világháborúban 
győztes hatalmak (az ú. n. entente) egy részének, 
nevezetesen Cseh-Szlovákiának, a Szerb-Horvát-
Szlovón királyságnak és Romániának külön szö
vetségbe lépett csoportja. A szövetség kifejezett 
célja a trianoni békeszerződésben megállapított 
határok védelme és kötelezettségek megtartásá
nak biztosítása, esetleg fegyveres erővel is. A 
K. főleg Magyarország ellen irányul, elsősorban 
annak teljes elszigetelésére törekszik. Magyar
országgal szemben a K. ismételten (az ú. n. király
puccs után is) együttesen lépett fel. A nemzetek 
közötti közös munka és a nemzetközi béke bizto
sítására hivatott népszövetség tulajdonképen ki
zárja a tagok egy részének oly külön hatalmi 
csoportosulását, amüyet a K. néven létesült 
alakulat képvisel. A népszövetségi egyezmény 
11. §-a kifejezetten kimondja, hogy minden 
háborúval való fenyegetés a szövetség bármely 
tagja ellen a szövetséget a maga egészében illeti 
és ennek kell a népek békéjének hatásos fenn
tartására alkalmas intézkedéseket megtennie. 
A hazánk és szomszédai között fölmerülhető 
viszályoknak tehát egyedül a népszövetség a 
maga egészében lehet az illetékes bírája. Az 
egyezmény 12—17. §-ai részletesen szabályozzák 
azt az eljárást, amelyet a szövetségnek a háború 
elkerülésére követni kell és el nem kerülhető 
háború esetén a szövetség összes tagjainak szere
pét megállapítják. A szerződés 20. §-a kimondja, 
hogy a szövetség tagjai a népszövetségi egyez
ménnyel össze nem egyeztethető megállapodást 
nem köthetnek és az ilyeneket megszüntetik. 
A 18. §. szerint a szövetség bármely tagja által 
kötött nemzetközi szerződést a népszövetség tit
kárságának haladéktalanul be keU mutatni és a 
titkárságnak nyilvánosságra kell hozni; be nem 
mutatott szerződés nem jogerős. A 19. §. szerint 
a szövetség tagjait a világbéke fenntartását 
veszélyeztető nemzetközi állapotok megvizsgá
lására felhívhatja. 

Kisenyed (Sángatin), Alsó-Fehér vm. (Tr. E.) 
Kiserdő (Hőrka), Trencsén vm, (Tr. Cs.-Szl.) 

•Kísérőlevél (lettre d'envoi) név alatt isme
retes az a Parisban 1920 máj. kelt és Millerand, 
mint a párisi békekonferencia elnöke által aláírt 
jegyzék, amelynek kapcsán a magyar kormány 
képviselőinek avégleges békefeltételeket átadták. 
A K. két irányban helyezett kilátásba enyhíté
seket a békefeltételekkel szemben, úgymint: 1. a 
határmegállapító bizottságoknak, amelyeknek fel
adata a határnak a békeszerződés rendelkezései 
alapján a helyszinen való kijelölése, jogot adott 
arra, hogy amennyiben eljárásuk folyamán arra 
a meggyőződésre jutnak, hogy a békeszerződés
ben meghatározott határ a néprajzi vagy gazda
sági követelményeknek nem felel meg, a határ 
megváltoztatása tárgyában a Nemzetek Szövet
sége Tanácsának javaslatokat tehessenek. 2. A 
rutén népnek jogot adott arra, hogy biztosított 
önkormányzata keretében nyilatkozhassék afelől, 
hogy melyik államhoz kivan csatlakozni. A K.-hez 
fűzött várakozásaink nem váltak be. 

Kisesküllő (Atileul mic), Kolozs vm. (Tr. R.; 
31 * 
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Kisfagyalos (Svidniiky), Sáros vmeaye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kisfalu (Pordasinci), Vas vni. (Tr. SzHSz.) 
Kisfalad, nagyk. Sopron vm., (1920) 1605 lak. 
Kisfaludi-Strobl Zsigmond, szobrász, a világ

háborúban elkészítette Lipót Szalvátor főherceg, 
Boroevics, Arz, Terstyánszky, Szurmay stb. mell
szobrát, Alimanovaihuszárók emlékmüvét (1916); 
őfelsége rendeletére a Gorlicei áttörés emlékét-
Egyéb művei: Az íjász (Margitsziget 1920); 
Észak szobra a budapesti Szabadságtéren (1921); 
Adastra (1.922); Vénus születése (1923.1. díjat 
•nyert az 1925—26-iki kiállításon); a kapuvári 
(1922) és a soproni huszáremlék (1923); A rákos
keresztúri és egyéb hősi emlékek ; a soproni nép
szavazás emléke; Tisza István szobra (Debrecen 
1926); Patrona Hungáriáé, A premontrei rend 
alapítása (domborművek a premontrei rend gödöl
lői főgimnáziumában). Képmásai közül nevezete
sebbek: KlebelsbergKunó gróf, Apponyi, Szé
chényi Emil gróf, Pallavicini György őrgróf, 
Paulay Erzsi (Szépművészeti Múzeum), Gömbös 
Gyula, Vencel Béla stb. 1925. a Képzőművészeti 
Főiskola tanára ós m. k. kormányfőtanácsos lett. 

Kisfaludy,l..Ean%(].XI.köt.),újabbbibliográ-
fiája : Pócsi Jenő, A német Sturm u. Drang dra
maturgia hatása K.-ra (Kolozsvár 1907); Simái 
Ödön, K. nyelvújítása (Magy. Nyelv, 1907); Verő 
Leó, K. ós Leasing (E. Ph. Közi. 1907); Tompos 
József, A magyar ballada története (Kolozsvár 
1909); Dobóczky Pál, Népies alakok az irodalom
ban a népies irány előtt (Budapest 1912); Gönczy 
István, Kotzebue és vígjátékíróink (Szatmár
németi 1913); Szász Károly, A százesztendős 
Tatárok (Kisf. Társ. Évi. 52. köt., Budapest 
1920); Szinnyei Ferenc, Regény- és novellairo
dalmunk a szabadságharcig, I—II. (u. o. 1925—26); 
Kéky Lajos, A Dunántúl a két K. költészetében 
(Keszthely 1925); Gálos Rezső, A Dunántúl a két 
K. költészetében (írod. tört. Füz., Budapest 1927). 

2. K. Sándor (1. XI. köt). K. élete a maga 
regényes ós romantikus mozzanataival több köl
tőnket megihlette s Bérezik Árpád nagysikerű 
színműve (Himfi dalai, 1898) után is sok költőnk 
foglalkozott vele. Pékár Gyula Magyar költök e. 
könyvének (1920) legérdekesebb és legterjedelme
sebb darabja K. szerelmeiről szól. Darnay Kálmán 
Testőrszerelmek c. (1926) regényes korrajzában 
foglalkozik K. életével, korával, szerelmeivel. A 
K.-irodalom néhány tanulmánnyal gazdagodott 
az elmúlt másfél évtizedben, Császár Elemér 

' megírta részletes életrajzát is a Kisfaludy Tár
saság Költök és írók c. vállalatában (1910). Újabb 
tanulmányok: Bitzó Sarolta., K. S. mint dráma
költő (Irodalomtört. Közi., 1908); Gondán Ferenc, 
K. S. regéi (Makó 1911); Viszota Gyula, K. S. és 
Kazinczy Ferenc irodalmi vitája (Irodalomt. Közi., 
1911); Békéi Jolán, A francia hatás K. lírai köl
tészetében (u. o. 1925); Kéky Lajos, A Dunántúl 
a két K. költészetében (Keszthelyi Helikon, 1925); 
Gálos Rezső, A Dunántúl a két K. költészetében 
(Irodalomtört. Füz., 1927). 

Kisfarkasd (Vrtizer), Trencsén vmegye (Tr. 
Cs.-SzL) 

Kisfehéregyház (Ferihaza), Beszterce-Naszód 
vm. (Tr. R.) 

Kisfeketefalu (Neagra), Arad vm. (Tr. R.) 
Kisfeketepatak (Kóbéliarovo), Gömör és Kis

hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisíenes (Fenesd), Torda-Aranyos vmegye, 

(Tr. R.) 
Kisfentős (Finteusül mic), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisf rankvágása (Maid Frankóvá), Szepes vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisfülpös (Filpisul mic), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kisfüzes, kisk. Heves vm., (1920) 300 lak. 
Kisgáj (Gaiul mic), Temes vm. (T. R.) 
Kisgajdos (Gajdos pri Ubrezi), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisgalambfalva (Porumbenii mid), Udvar̂  

hely vm. (Tr. R.) 
Kisgalgóo (Glogovát), Kis-Küküllő vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisganna, kisk. Veszprém vm., (1220) 201 lak. 
Kisgaram (Eronec), Zólyom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Kisgazda-minisztérium, az 1920.1.t.-c. 6. §-a 
állította fel az 1917. XI. t.-c. értelmében tárca 
nélkül kinevezhető miniszterek létszámában, de 
az 1921. XXXIII. t.-c. 8. §-a már megszüntette 
és ügykörét a földmivelésügyi miniszteri tárca 
körébe utalta át. 

Kisgejőc (Maié Gejovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kigencs (Gens), Gömör és Kishont vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisgérce (Glierfa micá), Ugocsa vm. (Tr. R.) 
Kisgereblyés (Hrabová), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-SzL) 
Kisgéres (Kisgéres), Zemplén vm. (Tr.Cs.-SzL) 
Kisgeresd, kisk. Sopron vm., (1920) 226 lak. 
Kisgerge, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 331 lak. 
Kisgergelyfalva (Gergel'ovce), Gömör és 

Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisgeszt (Gest pri Trnave), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisgézsény (Malii Hazín), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisgógánfa, kisk. Sopron vm., (1920) 184 lak. 
Kisgombás (Gribov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.)-
Kisgoroszló (Tranis), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kisgömöri (Gemercok), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisgörbö, kisk. Zala vm., (1920) 350 lak. 
Kisgörgény (Gruisor), Maros-Torda vinoaye. 

(Tr. R.) 
Kisgút (Kisgút), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisgyalán, kisk. Somogy vm., (1920) 453 lak. 
Kisgyarmat (t>armotky), Hont vm. (Tr. Cs. Szl.)-
Kisgye (Chizdia), Temes vm. (Tr. R.) 
Kisgyékényes (Dékenís), Bars vm. (Tr. Cs. Szl.)-
Kisgyertyános (Stropkovskí Hrabovec) Zem

plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisgyógypatak (Valca Geoagiului), Alsó-

Fehér vm. (Tr. R.) 
Kisgyőr, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1691 lak. 
Kisgyula, kisk. Baranya vm., (1920) 236 lak. 
Kishajmás, kisk. Baranya vm., (1920) 402 lak, 
Kishalmágy (Hálmagel), Arad vm. (Tr. R.) 
Kishalom (Málé Straciny), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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Kisharangláb (Haronglab), Bereg vm. (Tr. 
•Cs -Szl) 

Kishárs (IApník), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisharsány, kisk. Baranya vm., (1920) 524 

lakossal. 
Kishársfalva (Lindgráben), Sopron vmegye. 

iTr. A.) 
Kishartyán, kisk., Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 574 lak, 
Kishatár (Málá Lehótka), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kishavas (Muncel), Szolnok-Doboka vmegye. 

.(Tr. R.) 
Kisháza (Ghesa), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kishegy (Mwjura), Szolnok-Doboka vmegye. 

(Tr. R.) 
Kishegyes (Mali ldos), Bács-Bodrog vm., 

(1921) 6666 lak. (Tr. SzHSz.) 
Kishelvény (Málé Chlievany), Trencsón vm. 

-(Tr. Cs.-Szl.) 
Kishely (Mestisko), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisherend, kisk. Baranya vm., (1920) 369 lak. 
Kisherestyén (Maié Ghrast'any), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kishertelend, kisk. Baranya vm., (1920) 112 

lakossal. 
Kishidegkút, kisk. Veszprém vm., (1920) 293 

lakossal. 
Kishídvég (Pasika), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kishind (Maié Hyndice), Nyitra vmegye. (Tr. 

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

közig egy. egyes, vm., (1920) 331 lak. 
Kishollód (Havranec), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kishöflány (Klmihöflein), Sopron vmegye. 

<Tr. A.) 
Kishuta, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 273 lak. 
Kisida (Malá Ida), Abaúj-Torna vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisigmánd, nagyk. Komárom és Esztergom 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 841 lak. 
KÍsigrice(X#r-t^),Szomok-Dobokavm. (Tr.R.) 
Kisikland (Iclanzel), Torda-Aranyos vmegye. 

H*. R.) 
Kisiklód (Iclozel), Szolnok-Doboka vmegye. 

|Tr. R.) 
Kisillye (Ilioara), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Kisilva (Ilva mica), Beszterce-Naszód vm. 

iTr. R.) 
Kisinev (románul Ghisinau), Besszarábia' fő

városa, (1925) 200,000 fak. Most Romániához 
tartozik. 

Kisiratos (Iratosül mic), Csanád vm. (Tr. R.) 
Kisjakabfalva, £isk. Baranya vm., (1920) 451 

lakossal. 
Kisjécsa (Jecia mica), Torontál vm. (Tr. R.) 
Kisjenő (Ghisineu), Arad vm., (1920) 2787 lak. 

(Tr. R.) 
Kisjeszen (Dőlné Jaseno), Turóc vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisjeszence (Malá Jesenica), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskágya (Cadea mica), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kiskaján (Cáiantd mic), Szolnok-Doboka vm. 

<Tr. R.) 
Kiskakucs (Cacudul román), Bihar vmegye. 

<Tr. R.) 

Kiskalán (Calan), Hunyacl vm. (Tr. R.) 
Kiskálló, kisk. Szabolcs és üng közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 672 lak. 
Kiskálna (Malá Káinica), Bars vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiskalocsa (Calacea), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kiskalota (Gálátele), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kiskamond, kisk. Veszprém vmegye, (1920) 430 

lakossal. 
Kiskapus (Gopsa mica), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Kiskáránd (Cáránzel), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kiskarasztos (Kleinbachselten), Vas vmesye. 

(Tr. A.) 
Kiskárna (Karná), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskárolylalva (Staier), Krassó-Szörénv vm. 

(Tr. R.) 
Kiskassa, kisk. Baranya vm., (1920) 826 lak. 
Kiskastéíy fCosíeíttZwwc^Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Kiskázmér (Maly Kazmír), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskede (Chedea mica), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Kiskelecsény (Maly Kolacín). Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskemence (Kaminka), Zemplén vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskend (Cliendul mic), Kis-Küküllő vmegye. 

(Tr. R.) 
Kiskér (Pribicevicevo), Bács-Bodrog vmegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Kiskerék (Brosteni), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kiskereki (Cherechiul mic), Bihar vm. (Tr. R.> 
Kiskerény (Kttrimiany), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiskereskény (Maié Krskany), Hont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskeresnye (Maié Krstenany), Bars vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskereszt (Kríze), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskeresztes (Cristoltel), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kiskeresztúr, kisk. Somogy vm.. (1920) 251 lak. 
Kiskeszi (Maly Kesov), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskeszthely, kisk. Zala vm., az 1925. évfolya

mán Keszthelyhez csatolták. 
Kiskinizs, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 552 

lakossal. 
Kiskirálymező (Globucraiova), Krassó-Szö-

rény vm. (Tr. R.) 
Kiskirva (Malá Kirva), Máramaros vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskoh (Ghiscáu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kiskohány "(Káhanovce), Sáros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiskolcs (Gidciul mic), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kiskolon (Kolonica), Zemplén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiskolozsvár (Glasing), Vas vm. (Tr. A.) 
Kiskomárom, nagyk. Zala vm., (1920) 1917 lak. 
Kiskomlós (Gomlosul mic.), Torontál vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Kiskopács (Copácel), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kiskorna (Krná). Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskorpád, kisk. Somogy vm., (1920) 971 lak. 
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Kiskossó (Gosavita), Krassó-Szörény vmegye. 
(Tr. R.) 

Kiskoszmály (Málé Kosmálovce), Bars vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kiskosztolány (Zákostőlany), Nyitra vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kiskovácsi, kisk. Veszprém vm., 1926. Berhida 
községhez csatolták. 

Kiskovácsvágása (Gemer Kovácová), Gömör 
és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kiskovalló (Koválovec), Nyitra vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kiskozár, kisk. Baranya vm., (1920) 1119 
lakossal. 

Kisköcsk, kisk. Vas vm., (1920) 384 lak. 
Kiskökény (Kokina), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskökényes (Outis), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kiskölked, kisk. Vas vm. (1920) 162 lak. 
Kisköre, nagyk. Heves vm., (1920) 3351 lak. 
Kiskőrös, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

K.-i j.-ban, (1920) 2410 házzal és 12,674 lakossal, 
hitfelekezet szerint 1822 rom. kat., 9699 ág. ev., 
304 ref., 668 izr., egyéb 181. 

Kiskőrösfő (Kerestvej), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskörtvélyes (Curtuiusul mic), Szolnok-Do

boka vm. (Tr. R.) 
Kiskőszeg (Batina), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Kiskövesd (Kiikövesd), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiskrassó (Lupac), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Kiskuncfalva (Vü'kovce), Szepes vmegye. (Tr. 

CB.-SZ1.) 
Kiskundorozsma, nagyk. Csongrád vm., (1920) 

18,504 lak. 
Kiskunfélegyháza, r. t. város Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm., (1920) 36,797 lak., felekezetek szerint 
86,615 r. kat., 451 ref., 1541 izr. Főgimnáziuma 
reálgimnázium lett, hatosztályos népiskoláinak 
száma 7, takarékpénztára van 4. Van modern 
vágóhídja, jéggyára, gőzfürdője; újabban emel
kedett tojás-, hízottsertés-kivitele. 

Kiskunhalas r. t. város (1. XI. köt.) 5274 ház
zal és (1920) 26,088 magyar lak., hitfelekezet sze
rint : 16,069 r. kat., 8846 ref., 307 ág. ev., 742 izr. 
Róm. kat. polgári leányiskola 1922., állami pol
gári fiúiskola 1926. nyilt meg. A város történetét 
megírta Nagy Szeder István, K. város törté
nete (1926.) 

Kiskunlacháza, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 4962 lak. 

Kiskunmajsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., (1920) 16,954 lak. 

Kiskurima (Kurimka), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiskutas, kisk. Zala vm., (1920) 299 lak. 
Kisküküllő vármegyét (1. XI, köt.) a trianoni 

békeszerződés Romániának ítélte oda. 
Kiskűrtös (Mály Krtys), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisladna (Malá Lodziná), Sáros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kislaka (Chislaca), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kislakos, kisk. Zala vm., (1920) 273 lak. 
Kisláng, nagyk. Fejér vm., (1920) 3033 lak. 
Kisla,j£&a (Lukavica u Bárdijává), Sáros vm. 

fCr. Cs.-Szl.) 

Kislapás (Mály Lapás), Nyitra vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kislápos (Lapszanka), Szepes vm. (Tr. L.) 
Kislaposnok (Lapusnicel), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Kislécfalva (Malá Lecovica), Bereg vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kislédec, kisk. Sopron vm., (1920) 259 lak. 
Kislednic (Lednica pri Domanizi), Trencsén-

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kislég (Kislég), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kislekence (Lechincioara), Maros-Torcla vm. 

(Tr. R.) 
Kislengyel, kisk. Zala vm., (1920) 252 lak. 
Kisles (Listoara), Arad vm. (Tr. R.) 
Kisléta, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 1724 lak. 
Kisléva (Ilavka), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kislévárd (Málé Leváry), Poz3ony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kislibercse (L'uboriecka), Nógrád vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kislippa (Lipa), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kislippó, kisk. Baranya vm., (1920) 401 lak. 
Kislóc (Lovce), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kislócsa (Lovcica), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kislomnic (Kleinlomnitz), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kislónya, kisk. Szabolcs és Ung (eredetileg 

Bereg vm.) közig. egy. egyes, vm., (1920) 596 lak. 
Kislosonc (Losonec), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl> 

•Kislovodoszk, város Szovjet-Oroszország ázsiai 
részén, (1920) 22,248 lak. 

Kisló'd, kisk. Veszprém vm., (1920) 1551 lak. 
Kislúcs (Kislúc), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.} 
Kisludas (Qusu), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kismácséd (Mál$ Macád) Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kismadarász (Kismadarás), Pozsony vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kismaglód (MaguUca), Arad vm. (Tr. R.) 
Kisniagyar (Kismad'arj, Pozsony vm. (Tr. 

Cs -Szl.) 
Kismagyaród (Leskovec), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kismajtény (Moftinul mic), Szatmár vmegye. 

(Tr. R.) 
Kismákfa, kisk. Vas vm., (1920) 261 lak. 
Kismálnás (Mosfje), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Kismánya (Malá Mana), Nyitra vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kismányok, nagyk. Tolna vm., (1920) 620 lak. 
Kismargita (Margitica), Torontál vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Kismar iahavas (Füx linci), Vas vm (Tr. SzHSz.}' 
Kismarja, nagyk. Bihar vm., (1920) 2569 lak. 
Kismaros, kisk. Nógrád és Hont közig egy. 

egyes, vm., (1920) 620 lak. 
Kismarton (Eisenstadt), r. t. város Sopron 

vm., (1923) 3263 lak. 1925-ben Burgenland fővá
rosa lett. (Tr. A.) 

Kisma,rtonvára,ljti(Eisenstadt-Sehlossgrund)r. 
Sopron vm. (Tr. A.) 

Kismedvés (Medvedze), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kismezö (Poenifa), Szolnok-Doboka vmegye. 
(Tr. R.) 
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Kismiháld (Meha&ia), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. E.) 
Kismihály (Mickajlcw), Zemplén vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kismihályialva (Miha), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kismikosfalva (Tapkové), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kismindszent (Mesentea), Alsó-Fehér vm. 

(Tr. R.) 
Kismodró (Mcdá Modrovka), Nyitra vm. (Tr. 

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

Cs.-Szl.) 
Kismonostorszeg (Manastur), Szolnok-Do

boka vm. (Tr. R.) 
Kismórichida, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 465 lak. 
Kismúlyad (Málá Múl'adka), Nógrád vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kismuncsel (Muncelul mic), Eunyad vmegye. 

(Tr. R.) 
Kismutnok (Mutnicul mic), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Kisnamény, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 8C1 lak. 
Kisnána, nagyk. Heves vm., (1920) 1362 lak. 
Kisnarda, kisk. Vas vm., (1920) 217 lak. 
Kisnégeríalva (Negru), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kisnémedi, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1980) 940 l a k . 
Kisnezsény (Hrvatska Neuzina), Torontál 

vm. (Tr. SzHSz.) 
Kisnyárád, kisk. Baranya vm., (1920) 666 lak. 
Kisnyíres (Mesteacan), Szolnok-Doboka vm., 

(Tr. R.) 
Kisnyulas (Milásel), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Kisócsa (Ocovstié Dúbravy), Zólyom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisoklos (Ocidisul mic), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kisolaszi (Vlasky), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisolsva (OVsavka,), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisolysó (Sarisská OVsavka), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisompoly (Ampoifa), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kisoroszi, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 1028 l a k . 
Kisortovány (Porúbka pri Humennom), 

Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisostoros (Hochstrass), Sopron vm. (Tr. A.) 
Kisóvár (Ovarky), Bars vm. (Tr.-Cs.-Szl.) 
Kisökrös (Slovenské Volové), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisölvod (Ul'ved), Hont.vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisörvistye (Maié Orviste), Nyitra vmegye 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisősi (Auseu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kisó'sz (Gottlob), Torontál vm. (Tr. R.) 
Kispaka (Kispaka), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kispalád, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 818 lak. 
Kispáli, kisk. Zala vm., (1920) 320 lak. 
Kispalina (Mala Polana), Zala vmegye (Tr. 

SzHSz.) 
Kispálos (Pálos), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kispalugya (Palúdzka), Liptó vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 

Kispapmező (Pomezeu-Váleni), Bihar vm. 
(Tr. R.) 

Kispapszabadi (Malá Lehota nad Nitrou), 
Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kispásztély (Malá Pastil), Ung vmegye (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kispatak (Bicka), Máramaros vm. (Tr. Cs. Szl.) 
Kispatic Mihály, horvát mineralógus, megh. 

1926 máj. 18. 
Kispéc, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 695 lak. 
Kispeleske (Pélisor), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kispereg (Perequl mic), Arad vm. (Tr. R.) 
Kispereszlö (Príslop), Zemplén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisperkáta, nagyk. Fejér vm., (1920) 954 lak. 

Perkáta néven Nagyperkátával egyesült. 
Kisperlász (Prihradzany), Gömör és Kishont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kispest, r. t. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

(1920) 51,064 lak. 
Kispestény (Pestenifa), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kispesze'k (Maly Pesek), Hont vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Kispeterd, kisk. Baranya vm., (1920) 277 lak. 
Kispéterfalva (Petisdorf), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Kispetőfalva (Petejovce), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kispetri (Petrindul mic), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kispetrős (Prietrzka), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kispirit, kisk. Veszprém vm., (1920) 313 lak. 
Kispolány (Málá Pol'ana), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisporuba (Porúbka), Liptó vm. (Tr. Cs -Szl.) 
Kispöse, kisk. Vas vm., (1920) 142 lak. 
Kisprázsmár (Toarcla), Nagy-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Kispróna (Pravenec), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kispulyon (Puini), Szolnok-Doboka vmegye 

(Tr. R.) 
Kisrada, kisk. Zala vm., (1920) 354 lak. 
Kisradna (Malá Hradná), Trenesén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisrákóc (Maié Rakovec), Ugocsa vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisrákos, kisk. Vas vm., (1920) 459 lak. 
Kisraksa (Baksa), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisrápolt (Bapoltul mic), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kisráska (Málé Baskovce), Zemplén vmegye! 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisrát (Maié Batovce), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisrebra (Bebrisoara), Beszterce-Naszód vm. 

(Tr. R.) 
Kisrécse, kisk. Zala vm., (1920) 372 lak. 
Kisrékas (Altringen), Temes vm. (Tr. R.) 
Kisrépény (Maié Bipnany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisrótíalu (Kisrétfalu), Bereg vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisróna (Bániba), Arad vm. (Tr. R.) 
Kisrozvágy, kisk. Zemplén vm., (1920) 550 lak. 
Kisröce (Bevúcka), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisruszka (Mali Buskov), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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*Kiss 1. Albert (bálásfalvi), jogász, szül. Kecs
keméten 1874 nov. 2. Tanulmányai végeztével 
1898—1907. a kecskeméti ref. jogakadémia tanára 
és igazgatója, 1907—14. a kassai áll. jogakadé
mián, 1914—22. a pozsonyi Erzsébet tud. egye
temen a magyar magánjog rendes tanára volt. 
1922-ben a szegedi egyetemen a római jog rendes 
tanára lett. írt számos cikket jogi szakfolyóira
tokba és bírálatot a polgári törvénykönyv terve
zetének kodifikációjával kapcsolatban. Főbb ön
álló művei: Az elévülés a magyar magánjogban 
(1903); Az elévülés a magyar polgári törvény
könyv tervezetében (1904); Dolgozatok a magán
jog köréből (1911). 

2. K. Arnold, budai vezető főrabbi és író, müvei 
a XI. köt.-ben felsoroltakon kívül: Mózes a 
földön; Mózes anyja; Énekek éneke; Kohéleth-
Értekezett Sámuel Hanágidról, Gabirolról, a 
jargonirodalomról. 

3. K. Ernő, tanár és irodalomtörténész, ki
adta Petőfi összes költeményeit (Kolozsvár 1922) 
és Arany Toldiját magyarázatokkal (u. o. 1924). 

4. K. Ferenc, ref. teológus, 1914. debreceni 
egyetemi tanár lett. Főbb munkái: Bevezetés a 
lelki gondozass és belmisszió elméletébe (1917); 
Lelkipásztori látogatás (1925) stb. Számos kisebb 
munkája és ezernél több cikke jelent meg külön
böző folyóiratokban ós vállalatokban. 

*5. K. Ferenc, anatómus, szül. Nagyszalontán 
1889szept. 7. Orvosi tanulmányait 1913. végezte 
a kolozsvári egyetemen, ahol már orvostanhall
gató korában előbb 1909—10. demonstrátor, majd 
1910—11. gyakornok, 1911—13. pedig helyettes 
tanársegéd volt az anatómiai intézetben. Fölava
tása után u. o. II. ós I. tanársegéd lett, 1917. pe
dig a budapesti egyetem I. sz. anatómiai intézeté
hez választották meg I. tanársegédnek, 1919. 
adjunktusnak. 1924-ben magántanári képesítést 
nyert. Főbb müvei: Tanulmány a londoni «Royal 
College of Surgeöns* koponya-gyűjteményéről 
(1913); A halántékcsont szerkezete (1914); A 
sziklacsonti hiányok okai (1915); Die Ursprungs-
weise der Augenmuskeln (Klinische Monatsbl. 
f. Augenheilk., 1919); Anatom. histolog. Unter-
suchungen ü. die Brektion (Zeitsehrift f. d. ges. 
Anat., 1921); Ein junges menschliches Bi (u. o. 
1921); Tájanatomia (1922, u. a. németül, 1922); 
A petevezeték erei (Magyar Orv. Arch. 1919); 
Sobotta Anatómiai atlasza III. kötetének átdol
gozása magyarra (1922); A vérerek szövettana 
(Magy. Orv. Arch. 1925); A n. sympathicus és 
a gerincvelői ideggyökerek rostjai (u. o. 1926); 
Varietáten der Art. hepatiea (Zeitschr. f. d. ges. 
Anat., 1926); A dobüreg összefüggése a halán-
téki árokkal (Magy. Orv. Arch. 1926). 

*6. K Ferenc, színész, szül. Székesfehérvárott 
1892 ápr. 15. 1919-ben a Nemzeti Színház szer
ződtette. 1924szept.—1925 márc.-ig az Unió-szin-
házak tagja volt. 1925 máre. visszatért a Nem
zeti Színházhoz, ahol mint komikus, jellem- ós 
parasztszínész játszik vezető szerepekben. Leg
nagyobb sikerei Sámson Mihály (Süt a nap), 
Cyrano, Kent (Lear király), Fogoly (Vándor). 
Mint operettszinész a Budai Színkör állandó nyári 
vendége, a Kamara-Szinházban Plinchard-t (Lili) 
is játszotta. 

7. K. Géza, római jogászt 1914. a debreceni 
egyetem rendes tanárává nevezték ki; 1915. u. o. 
a jog- és államtudományi kar dékánja volt. 
1920-ban állásától elmozdították. 

8. K. Géza (hegyáljai), ref. lelkész, 1. Hegy
aljai Kiss. (XX. k.) 

*9. K. Gi/örgy, szobrász, megh. Budapesten 
1919 ápr. 29. 
*10. K. István (rugonfalvi), egyetemi tanár, tör

ténetíró, szül. Csikgyimesen 1881 jan. 14. Egye
temi tanulmányait Budapesten végezte. 1906— 
1911-ig Győr vármegye főlevéltárnoka volt, 
1911. Debrecenben akadémiai, 1914. u. o. egye
temi tanár lett. 1919—20. a bölcs, kar dékánja 
volt. Önállóan megjelent művei: Természetes 
ábrázolás a mohácsi vész előtti magyar címe
rekben (1904); II. Rákóczi Ferenc erdélyi feje
delemmé választása (1906); Adalékok a Rákóczi-
kor irodalomtörténetéhez (1905); A helytartó
tanács 1. Ferdinánd korában (1907); Az utolsó 
nemzeti felkelés (I. II. köt., Győr 1909-11); 
Bethlen Gábor életrajza (1922,1. köt.). 

11. IC János, pápai prelátus, egyetemi tanár 
újabb munkája: Imádkozzwtk, imádságos és 
énekeskönyv (1917). 

*12. K. ,7e!2Ó',evangélikusteológus.szül. Szombat
helyen 1889 júl. 1. Tanulmányai végeztévé! lel
kész lett, majd Sopronban az ev. teol. fakultásai 
az ó- és újtestanientomi teológiai tudományok 
tanára. Az Erzsébet tudomány egyetem teol. fakul
tásának rendes tanára. Főbb müvei: Az arái-
hellenisztikus apológia Guadratustól Ladán-
tiusig (1916); A főiskolai reform különös tekin
tettel Schneller I. reformjavaslataira (1918); 
Izrael vallásának viszonya a többi sémi népek 
vallásához (1918); Pál apostol teológiájának 
eredete (1925). Kisebb cikkei különböző protestáns 
folyóiratokban láttak napvilágot. 

Í3. K. József'(1. XI. köt), költő és lapszerkesztő, 
megh. Budapesten 1921 dee. 31. A Kisfaludy Tár
saság 1914. rendes tagjai sorába választotta. 
Teljes életrajzát ós költői pályájának részletes 
elemzését Rubinyi Mózes adta egy kötetben. Újabb 
munkái: Legendák a nagyapámról (Budapest 
1911); Avar (a. o. 1911, 2. kiad. 1919); Háborús 
versek (1916); Esteledik-alkonyodik (u. o. 1920); 
Utolsó versek 1920—1921. (u. o. 1924). Összes 
költeményeinek 3. kiadása 1924. jelent meg. V. ö. 
Szinnyei 3., Magyar írók (Budapest 1899); GlaUs 
Károly, K. J. (u. o. 1904); Tompos József, A ma
gyar ballada története (Kolozsvár 1909); Oláh 
Gábor, írói arcképek (Budapest 1910); Gyulai 
Pál, Bírálatok (u. o. 1911); Kozma Andor, K. J. 
(Budapesti Szemle 1914. évf.); Sík Sándor, K. J 
(Élet 1923. évf.); Rubinyi Mózes, K. J. élete és 
munkássága (Budapest 1926). 

*14. K. József, tanár és turisztikai író. szül. 
Mesztegnyén (Somogy vm.) 1858 máj. 7. A mű
egyetemet Budapesten végezte, 87 évig a pécsi 
áll. főreáliskola tanára, majd címzetes igazga
tója volt. Társadalmi téren jelentős munkát vég
zett, az ő nevéhez fűződik a Mecsek-Egyesülőt 
alapítása, róla nevezték el a Pécs fölött álló 
kilátótornyot. Szerkesztette a Mecsek-3;yesület 
évkönyveit. Számos turisztikai cikkein kívül 
megírta Pécs város és környékének vezető-
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könyve., a Mecseki Útmutató (5. kiad.), legújab
ban Pécs és a Mecsek részletes kalauza (1925) 
•c. müveket. 

15. K. Menyhért, tanár és író, mindkét nemzet
gyűlésnek tagja volt. 1920-ban a Petőfi-Társaság 
tagja lett. Ujabb művei: Hol a Maros vize folyik 
(Magyar Könyvtár); Háborús versek (Hangay 
Sándorral és Oláh Gáborral, u. o.); Tábortűz és 
talizmán (1918); Boldog emberek (elb., 1918); 
•Székely fátum (elb., 1921); Ha mozdul az erdélyi 
föld (versek, 1921). 

16. K. Mihály, színész, megh. Gombos pusz
tán 1914 aug. 11. 
*17. K. Sarolta, Komáromi-Kacz Endróné, 

festő, 1. XI. köt. 
Kissajó (Sieiifi,rBeszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
Kissailó (Maié Sarluhy), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kissándori (Málé Ostratice), Trencsén vm. 

<Tr. Cs.-Szl.) . 
Kissarkad (Sarkad), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kissármás (Sármásel), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Kissáró (Maié Siajrovce), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kissáros (Maly Saris), Sáros vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Kksároslak, kisk. Vas vm., (1920) 415 lak. 
Kissebes (Poieni), Kolozs vm. (Tr. B.) 
Kissebespatak íSábisa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kisselmec(Stiavniclca), Liptóvm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisselmec (Turcorianska Stiavnicka), Toróc 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisselyk (Seica mic a), Nagy-Küküllő vmoaye 

<Tr. R.) 
Kissenkőo (Cerové), Pozsony vmearye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kissikárló (Ciocárlaul de Jos), Szatmár vm. 

{Tr. R.) 
Kissikátor, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. e^y. egyes, vm., (1920) 418 lak. 
Kissink (Cincsor), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Kissiike, kisk". Vas vm., (1920) 724 lak. 

•Kissling, Johann, német kat. egyháztörténész, 
szül. Gensingenben 1876 ápr. 17. Az egyház-
történelem tímára Braunsbergben. Művei: Truch-
•sess v. Pommersfeíden (1906); Gesoh. d. Kultur-
kampfes in Deutsehland (3 köt., 1911—1916); 
Kard. Ximenez (1917): Der deutsehe Protestan-
tismus 1817—1917 (2 köt., 1918); azonkívül a 
Bruck-féle Gesch. der katholischen Kirche in 
Deutsehland im 19. Jahrhundert 3. és 4. kötetét 
irta (1905—1908). 

Kissolymár (Maly Fol'kmar), Szepes vm. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Kissolymos (Soimosul mic), Udvarhely vm. 
.(Tr. R.) 

Kissomkút (Somcutul mic), Szolnok-Doboka 
vm. (Tr. R.) 

Kissomlyó, kisk. Vas vm., (1920) 623 lak. 
Kisszabadi (Ohábita), Krassó-Szörény vm. 

.(Tr. R.) 
Kisszabadka (Mala Subotica), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Kisszabados (Ruská Vol'a), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisszabos (Slavoska), Gömör és Kishont vm. 

{Tr. Cs.-Szl.) 
Kisszaláno (Salancik), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 

Kisszalatna (Slatinka), Zólyom vmeeve. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kisszállás, nagyk. Bács-Bodrog vm.. (1920)2030 
lakossal. 

Kisszalók (Maly Slavkov), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kisszaniszló (Maié Slankovce), Trencsén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kisszántó (Sántául mic), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kisszeben (Sabi'nov), r. t. város Sáros vm., 

(1919) 3367 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisszécsény (Seceni), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Kisszederjes (Mura micá) Maros-Torda vm. 

(Tr. E.) 
Kisszedres (Sudrigiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kisszók (Sácálaia), Szolnok-Doboka vmegye. 

(Tr. R.) 
Kisszékely, nagyk. Tolna vmegye, (1920) 1436 

lakossal. 
Kisszekeres, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes. vm.. (1920) 630 lak. 
Kisszelmenc (Maié Selmence), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisszentgrót, kisk. Zala vm., (1920) 1368 lak. 
Kisszentlászló (Ladául mic). Kis-Kükiiilő vm. 

(Tr. R.) 
Kisszentlőrinc (Láv.reni). Maros-Torda vm. 

(Tr. R.) 
Kisszentmárton, kisk. Baranya vm., (1920) 269 

lakossal. 
Kisszentmihály (Kleinpetersdorf), Vas vm. 

(Tr. A.) 
Kisszentmiklós (Sannicolaul mic), Temes vm. 

(Tr. R.) 
Kisszentpéter (Sánpetru mic), Temes vm. 

(Tr. R.) 
Kisszerdahely (Srediéce)!,\"as vm. (Tr.SzHSz.) 
Kisszered (Malo Szrediste), Temes vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Kisszeretva (Stretavka), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kissziget, kisk. Zala vm., (1920) 490 lak. 
Kisszilva (Maly Slivnik), Sáros vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisszokond (Sokonzál), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kisszolyva (SkotarsM,), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisszombat (Cmelavci), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Kisszőllős, kisk. Veszprém vm., (1920) 477 lak. 
Kissrurdok (Surducul mic), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Kistalmáes (Tálmácel), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kistálya, kisk. Borsod, Gömör ós Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 1304 lak. 
Kistamási, kisk. Somogy vm., (1920) 215 lak. 
Kistápé, ki3k. Tolna vm., (1920) 306 lak. 
Kistapolca, kisk. Baranya vm., (1920) 173 lak. 
Kistapolcsány (Topolcianky), Bars vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kistarajos (Malá CJwcholná), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kistarcsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

(1920) 2771 lak. 
Kistárkány (Kistárkán), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kistarna (Malá Ternavka), Ugocsa vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
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Kistárnok (Mali Tórák), Torontál vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Kistata, kisk. Sopron vm., (1920) 273 lak. 
Kistavas (Maié Staskovce), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kistéglás (Tiglas), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kistelek, nagyk. Csongrád vm., (1920) 9468 

lakossal. 
Kistelep (Cőlonia micá), Temes vm. (Tr. R.) 
Kisterebes (Trepec), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Sz.) 
Kisteremi (Tirimia micá), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Kisterenye, nagyk. Nógrád és Hont közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 3209 lak. 
Kistikvány (Ticvanul mic), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Kistokaj, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes vm., (1920) 721 lak. 
Kistolmács, kisk. Zala vm., (1920) 392 lak. 
Kistompa (Tompa), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kistopoly (Topolováful mic), Temes vmegye 

(Tr. R.) 
Kistopolya (TopoVa), Zemplén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kistorboszló (Trébostovo), Turóc vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kistormás, nagyk. Tolna vm., (1920) 941 lak. 
Kistorony (Turnisor), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kistoronya (Malá Torma), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kistószeg (Mastort), Torontál vmegye (Tr. 

SzHSz.) 
Kistótíalu. kisk. Baranya vm., (1920) 381 lak. 
Kistótlak (Windisch Minihof), Vas vmegye. 

(Tr. A.) 
Kistölgyes (Dubravau Sniny), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kistövis (Spini), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Kistúr (Maié Túrovce), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisturjaszög (Malá Turica), Ung vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisudva (Malá Vdica), Trencsén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisudvar (Maié Dvorany), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisudvarnok (Kisudvarnok), Pozsony vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisugróc (Maié TJherce), Bars vm. (Tr. Cs.-S/.l.) 
Kisújbánya, kisk. Baranya vm. (1920) 307 lak. 
Kisújfalu (Kisújfalu), Esztergom vm. (Tr. 

Cs.-Szi.i 
Kisújlak (Kisujlák), Zemplén vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisújszállás, r. t. város Jász-Nagykun-Szol

nok vm., (1920) 13,766 lak. Van 4 takarékpénztára 
s 3 szövetkezete; újabb közhivatalai: mezőgazda
sági kamarai kirendeltség és alföldi erdősítési 
kirendeltség. 

Kisunyom, kisk. Vas vm., (1920) 582 lak. 
Kisülés (Malá Lelwta), Bars vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisürögd (Ghisirid), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kisvadas (Kisvadas), Bereg vm. (Tr Cs.-Szl.) 
Kisvajdaialva ( Voivodenii mid), Pogaras vm. 

(Tr. R.) 
Kisvajszló (Vislava), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kiu-siu 

Kisvalkó (Valkov), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.'1 

Kisvalkóc (Tekovská Závada), Bars vm. (Ti» 
Cs.-Szl.) 

Kisvár (Hradisko), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisvárad (Maly Várad), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisvárda, nagyk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 11,435 lak. 
Kisvarjas, kisk. Baranya vm., (1920) 125 lak. 
Kisvarsány, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 920 lak. 
Kisvásárhely, kisk. Zala vm., (1920) 269 lak. 
Kisvaskút (Eisenhüttl), Vas vm. (Tr. A.) 
Kisvaszar, kisk. Baranya vm., (1920) 634 lak. 
Kisvejke, kisk. Tolna vm., (1920) 713 lak. 
Kisvendég (Málé Hostie), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisverbóc (Vrbovce nad Láborcom), Ung vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisveszverós (Malá Poloma), Gömör és Kis

hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisvezekény (Málé Vozokany), Bars vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kisvicsáp ( Yycapky), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisvisnyó (Vishovo), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kisvitéz (Ovcie), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kisvölgy (KrisTovce), Zemplén vmecye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kiszombor, nagyk. Tolna vm., (1920) 4329 lak. 
Kiszsám (Mali Zam), Temes vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Kiszsolna (Jelna), Beszterce-Naszód vmegye. 

(Tr. R.) 
Kiszács (Kisac). Báes-Bodrog vm. (1921) 4718-

lak. (Tr. SzHSz.) 
Kiszelfalu (Pytelová), Bars vm, (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiszető (Ghisatdu), Temes vm. (Tr. R.) 
Kiszte (Kísta), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kiszucaújhely (Kysucké Nővé Mesto), Tren

csén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kitchoner, of Khartoum, Herbert Horatio, 

earl, angol tábornagy, megh. 1916 jún. 5. A világ
háborúban nagy szerepet játszott, 1914 aug.-tól 
hadügyminiszter volt s mint ilyen keresztülvitte 
az általános védkötelezettséget. Az ő érdeme a 
hadsereg organizálása Angliában és a gyarma
tokban, másrészt ő volt felelős a Dardanellák 
sikertelen védelméért is. Egyik főhadművelete a 
szalonikii expedíció szervezése volt. 1916 jún. 5. 
a Hampshire cirkálóval a Jeges-tenger felől akart 
Oroszországba utazni, amikor az Orkney-szigetek 
mellett tengeralattjárók elsülyesztették hajóját 
K.-t az angolok katonai győzelmük megalapozó
jának tekintik. 

•Kitchner (régebben Berlin), város Ontario-
kanadai tartományban, (1921) 21,763 lak. 

Kitid (Chitid), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kitzingen, város Bajorországban, (1925) 10,272' 

lakossal. 
Kiu-Kiang, város Kína Kiang-szi tartományá

ban, (1922) 53,400 lak. 
*Kiung-csou, kínai kikötőváros, (1923) 59,000 lak. 
Kiu-siu (Szaikado), Japán egyik szigete, a 

környéki szigetekkel 44,223 km2, (1920) 8.157,523 
lakossal. 
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*Kiusu, japáni kerület, ter. 2312 km2, (1920) 
571,572 lak. 

Kivadár, kiak. Somogy vm., (1920) 493 lak. 
Kivándorlás (XI. k.). Csonka-Magyarország K.-i 

mozgalma egészen máskép Ítélendő meg, mint a 
háborúelőtti Nagy-Magyarországé. Magyarország 
mai területéről a K.-i mozgalom sohasem volt 
olyan nagy, mint az elszakított területekről. A 
mai területnek csak az északkeleti részeiről volt 
jelentékenyebb K. A határokon túl folyó ezen K.-i 
mozgalmat azonban a belső megmaradt területen 
jórészt ellensúlyozta az ország lakosságának 
belső vándorlási mozgalma, amely éppen a mai 
terület nagy részére s különösen a fővárosba 
irányült. A háború előtt a K.-i mozgalom a mai 
területről majdnem kizárólag Észak-Amerika 
felé irányult. A háború után az Egyesült-ÁUamok 
korlátozták a bevándorlást és a mi kvótánkat 
különösen az újabb megállapítással oly alacsonyra 
szabták (évi 473 fő), hogy az Amerikai Egyesült-
Államok K.-unk szempontjából most már alig 
bírnak jelentőséggel. A tengerentúli K. most 
inkább Kanada és kis részben Dél-Amerika felé 
irányul. 

Az amerikai K. megnehezítése folytán fellen
dült az európai kontinensre irányuló K., amely 
a háború előtt leginkább Romániába és kisebb 
mértékben Németországba folyt, nem szólva 
Ausztriáról, amely (különösen Bécs) a szoros köz
jogi kapcsolat folytán szintén sok kivándorlónkat 
nyelte el. Az összeomlás és a megcsonkítás óta 
jelentékeny a kontinentális K. Franciaországba. 
Az ottani újjáépítő munka sok munkáskezet igé
nyel. Ezzel szemben az elszakított területekről 
az összeomlás után valóságos beözönlés volt a 
megszállások következtében, amely kisebb mér
tékben még ma is tart. Ez a vándormozgalom 
hasonló ahhoz, amely a régi Magyarországon 
belső vándormozgalom néven volt ismeretes. Fő 
különbség azonban az, hogy míg azelőtt a belső 
vándormozgalomban a nem magyar nemzetisé
gek is erősen részesedtek, most e vándormozga
lom majdnem kizárólag csak a magyarságot, 
annak is inkább intelligens elemeit hozza a meg
maradt belső területre, holott a békeévekben 
éppen a magyar intelligencia áradt szét leginkább 
a perifériákra és onnan vagyontalan munkás
elemek vándoroltak a mai területre. 
•Kivételes hatalom. A háború alatti és utáni 

időszaknak igen fontos jogforrásai a rendeletek, 
amelyek ebben a korban nem maradtak meg a 
rendeletalkotási jogkör rendes korlátai között. Az 
1912. LXin. t.-c. a kormányt K.-mal ruházta fel, 
hogy háború esetén a szükségesnek mutatkozó és 
egyébként törvényhozási jogkörbe tartozó rendel
kezéseket bizonyos vonatkozásokban a törvényho
zás előzetes megkérdezése nélkül saját hatásköré
ben megtehesse. Alegtöbb állam alkotmánya a kor
mány kivételes hatalmát nemcsak háború idejére 
korlátozza, hanem egyéb megrázkódtatások (for-
.radalmak, zavargások) esetén is módot ad a kor
mánynak, hogy a belső rend és nyugalom helyre
állítása érdekében az alkotmányban biztosított 
egyéni szabadságjogokat átmenetileg figyelmen 
kívül hagyhassa (német alkotmány 48. §., len
gyel 124. §. stb.). A magyar alkotmány a kivé

teles hatalmat az 1912. LXIII. t.-c.-ben csak 
háború esetére vezette be és így az 1920. VI. 
t.-c.-ben külön kellett gondoskodni az időbeli 
meghosszabbításról. Az 1920. VI. t.-c. a háború 
esetére szóló K. idejét a békekötést követőleg egy 
évvel hosszabbította meg. Azok a rendkívüli poli
tikai és gazdasági viszonyok ugyanis, amelyek 
esetére az 1912. LXIII. t.-c. a kivételes hatalmat 
bevezette s amelyek a háború alatt a K. körének, 
fokozatos kiszélesbitését tették szükségessé (1914. 
L., 1915. Xffl, 1916. IV. és 1917. VII. t.-c.-kek), 
nem szűntek meg a béke formai életbeléptével-
(1921 júl. 26.). A valódi politikai és gazdasági beke
nem állt helyre s az államnak ezután is — mint a 
háború alatt — a még mindig veszélyben levő 
nagy nemzeti érdekek biztosítására kellett minden 
erejét összefognia. A szenvedélyeknek és indula
toknak a forradalmak által okozott kilengései 
sem szűntek meg teljesen, gazdasági téren pedig a 
hosszú háború elmaradhatatlan kisérőjeként olyan 
anarchia keletkezett, amelyet korlátok közé szo
rítani egyenest fennmaradásunknak vált köve
telményévé. 

Az 1920. V. t.-c. nemcsak a K. alapján addig 
kibocsátott rendeleteket tartotta tovább érvény
ben, hanem a K. folytatólagos igénybevételére 
is feljogosította a kormányt. Ahol a törvények
ben és rendeletekben a háború idejéről van szó,, 
a törvény szerint ez alatt a K.-nak meghosszab
bított idejét is érteni kell; a hadviselés érdeké
vel pedig az ország belső rendjének és közbiz
tonságának, valamint külső politikájának érdekei 
egy tekintet alá esnek. E törvény szerint a meg
hosszabbított idő elteltével a K. megszűnik és*az 
annak alapján tett intézkedéseket hatályon kí
vül kell helyezni. A háború alatt keletkezett vir 
szonyokat szabályozó rendeletek azonban a tör
vényhozás további intézkedéséig a szükséghez 
képest ezután is hatályban tarthatók, módosít
hatók és kiegészíthetők. 

A háború esetére szóló K.-nak az 192C. VI. 
t.-e.-kel meghosszabbított ideje 1922 júl. 26. le
telt. Ezt az idézett t.-c. 3. §-ának rendelete alap
ján a m. kir. minisztérium a 6310/1922. M. E. sz. 
rendelettel közhírré is tette és egyidejűleg az 
5230/1922. M. E. sz. rendelettel hatályon kívül 
helyezte a K. alapján kibocsátott azokat a ren
deleteket, amelyek a csatolt jegyzékben fel van
nak sorolva. Ugyané rendelet kimondja, hogy a 
hatályon kívül helyezett rendeleteket a hatályos
ságuk alatt keletkezett viszonyokra továbbra is 
alkalmazni kell és hogy a K. alapján kibocsátott 
egyéb rendelkezések ideiglenesen további rendel
kezésig hatályban maradnak. 

A törvényhozásnak ez a további rendelkezése 
az 1922. XVII. t.-c. 6. §-ában történt. Ez a rendel
kezés feljogosítja a kormányt, hogy a még hatá
lyon kívül nem helyezett rendeleteket átmeneti
leg ideiglenesen továbbra is hatályban tarthassa 
és a szükséghez képest módosíthassa v. kiegészít
hesse. Már hatályon kívül helyezett rendeleteket 
természetesen nem lehet újból életbe léptetni 
vagy a kivételes hatalmat egyébként újonnan 
igénybe venni; e tekintetben egyedül a békeszer
ződés végrehajtása és a békeszerződés rendelke
zései következtében előállott helyzet rendezése 



Kivételes hatalom — 492 — Klabund 

-céljából van kivétel. A hatályban tartott rende
letek, módosításaik és kiegészítéseik a nemzet
gyűlésnek mindig bejelentendők; a hatályban-
tartás nem tarthat hat hónapon túl, hacsak a 
kormány négy hónapon belül nem terjeszt az illető 
tárgyban törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé. 

1923 febr. 11. ilyen módon a K. jóformán tel
jesen likvidálva lett; az annak alapján kibocsá
tott rendeletek csak akkor maradtak hatályban, 
ha a vonatkozó tárgyban kellő időben előterjesz
tett törvényjavaslat még nem vált hatályos tör
vénnyé. A kormány az 1922. XVII. t.-c. 6. §-a 
alapján ideiglenesen hatályban tartott rendeletek 
jegyzékét a" 6976/1922. M. E. számú rendelettel 
tette közzé; e jegyzék körülbelül ötödfélszáz ren
deletet tartalmaz. A fenntartott rendeletek közül 
újabb sorozatot ismét hatályon kívül helyeznek 
a 8520., 8908. ós 9598/1922. M. B. számú rende
letek. A 960/1923. M. B. számú rendelet felsorolja 
azokat a rendeleteket is, amelyek 1923 febr. 11. 
azért vesztették hatályukat, mert a vonatkozó 
tárgyban nem terjesztettek be törvényjavaslatot. 

A kormány kivételes jogalkotó hatalma alap
ján kibocsátott, illetőleg hatályban tartott ren
deletek közül újabban igen sok hatályát vesztette 
azáltal, hogy az illető tárgyakat a nemzetgyűlés 
időközben törvényileg szabályozta (1923. VIII., 
XV. és XXIIL, 1924. IX., 1925. VIII., X. és 
XXVI. t.-c.-ekk). Számos rendelet azonban még 
hatályban van, minthogy az 1922. XVII. t.-c. 
•6. §.-a alapján előterjesztett törvényjavaslatok 
részben még nem váltak törvényekké. Minden
esetre kívánatos lenne, ha a még hatályban levő 
rendeletek érvénye is mielőbb megszűnne és a 
tőrvényhozás integritása teljesen helyreállna. 
Ma is igénybevehető a K. a békeszerződés végre
hajtása, valamint a békeszerződés rendelkezései 
következtében előállott helyzet rendezése érde
keben (1922. XVH. t.-c. 6. §.). 

A forradalmak bukása után a nemzetgyűlés 
•egybegyültéig megfelelő törvényhozó szerv hiá
nyában a kormányok rendeletileg voltak kényte
lenek szabályozni olyan kérdéseket is, melyek a 
kormány rendeletalkotó jogkörét meghaladva, 
alkotmányunk értelmében törvényhozási útra 
tartoznak. Ezek a rendeletek a fennálló törvé
nyektől törvényes felhatalmazás nélkül eltérő 

" rendelkezéseket is tartalmaznak (szükségrende-
letekj. Minthogy azonban az 1920. I. t.-c. 10. §-a 
e rendelkezések érvényét átmenetileg elismerte 
és azok módosítására és kiegészítésére is felha
talmazást adott, azok részben még ma is hatály
ban vannak. Az időbelileg csak általánosságban 
korlátolt ez a felhatalmazás módot adott a kor
mányoknak, hogy az illető rendeletekben szabá
lyozott nagyfontosságú joganyagot ennek a jog
anyagnak újabb törvényi szabályozásáig rende
leti úton ismételten is maguk szabályozzák. Tud
valevőleg részben erre a jogalapra is hivatkozva 
bocsátotta ki a minisztérium a második nemzet
gyűlés összejövetelére alapul szolgált választó
jogi rendeleteket. A kormány kötelessége termé
szetesen, hogy amennyiben a fenti rendeletek 
törvényhozási hatáskörbe tartozó kérdést szabá
lyoznak, a vonatkozó tárgyakban mielőbb tör
vényjavaslatot terjesszen elő. 

A kormány kivételes hatalmának újabb alajjot 
adott az 1924. IV. t.-c. E törvény és különösen LÍ.?' 
lókletei a Nemzetek Szövetségével való megegye, 
zés alapján részletes pénzügyi tervezetet állapíta
nak meg az államháztartás egyensúly ánakb elyre-
állitására. A pénzügyi tervezetben részlegeit in
tézkedéseket a minisztérium rendelettfifjganato-
síthatja akkor is, ha az intézkedéseid r vonatkozó 
törvényektől eltérnek; sőt amennyiuen a terve
zett intézkedések az egyensúly helyreállítására 
nem lennének elegendők, a minisztérium a cél 
elérésére a kiadások további apasztása és a be
vételek további fokozása által pótlólag megtehet 
minden intézkedést anélkül, hogy előzetesen a 
törvényhozáshoz kellene fordulnia. A kir. bíró
ságok ós ügyészségek szervezetén és eljárásán 
azonban csak külön törvény vagy törvényes fel
hatalmazás alapján kiadott rendelet változtathat. 
A kormány e kivételes hatalma az államháztartás 
egyensúlyának helyreállítási idejére van korlá
tozva. Ez alatt az idő alatt fennáll ugyan a nem
zetgyűlés költségvetésmegállapítási joga, azon
ban nem tárgyalhat az állami kiadások fokozá
sára vagy a bevételek apasztására vonatkozó 
oly javaslatot vagy indítványt, amely a kormány 
bármely tagjának kijelentése szerint ellentétben 
van az 1924. IV. t.-c. rendelkezéseivel vagy cél
jaival. 

A pénzügyi egyensúly helyreállítására terve
zett és részben már meg is valósított intézkedé
sek a következő csoportokba osztályozhatók: 
a) a kiadások apasztása a közigazgatás egyszerű
sítése, a közszolgálati alkalmazottak illetményei
nek rendezése és létszámának csökkentése által, 
b) a bevételek fokozása az adók és illetékek át
szervezése és felemelése által, a vármegyék és 
községek háztartásának rendezése, c) a lakás
bérek fokozatos felszabadítása. Az 1924. IV. t.-c. 
alapján kiadott rendeleteket a minisztérium kü
lön sorszámozással a Budapesti Közlöny mellék
letén tette közzé. 

Az 1924. IV. t.-c. hatálya a 6. §. szerint addig 
tart, amíg a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 
megállapítja, hogy Magyarország állampénzügyi 
egyensúlya biztosítva van. Ebben az időpontban, 
ami 1926 június 30 án következett be, a kormány 
kivételes hatalma korlátozódott, de nem szűnt 
meg (1926. XV. t.-c. 16. §.). 

Kjellón, Rudolf, svéd történész, megh. Upsalá-
ban 1922 nov. 15. 1910., mint az ifjú konzervatív 
párt vezérét képviselőnek választották. A világ
háború alatt a németekkel rokonszenvezett. 
Újabb művei, melyekben Ratzel nyomán a geo
politika tudományát megalapította: Die Gross-
máchte d. Gegenwart (1921); később bővítve: 
Die Grossmáchte u. die Weltkrise; Die polití-
schen Probleme d. Weltkrieges; Die Ideen v. 
1914; Der Staat als Lebensform; Studien z, 
Weltkrise; Schweden; Grundriss zu einem 
System d. Politik; Dreibund und Dreiverbani 

Klaatsch, Hermann, német antropológus, 
megh. Eisenachban 1916 jan. 5. Hátrahagyott 
műve: Der Werdegang der Menschheit (1920). 

*Klabund, polgári nevén Alfréd He7ischkt, 
német költő, szül. Crossenben 1891 nov. 4-éí. 
Impresszionista líraiság nyilatkozik meg müvei 
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romantikus formáiban, exotikus expresszionista 
tartalmában és problémáiban (Morgenrot, 1912; 
Himmelsleiter, 1916;Dreiklang,1920; Dasheisse 
Herz, 1923). Nagyszerűen éli bele magát idegen 
költők, népek és korok lelkivilágába, különösen 
a kínai szellembe. Egyike a legkiválóbb műfor
dítóknak: Dumpfe Trommel und berauschter 
Gong (1916); Li-Tai-Po (1916); Chinesische Nach-
dichtungen (1915—16); Der Peueranbeter(1919); 
Das Blumenschiff (1921); Der junge Aar (Naeh-
dichtungen nacli Rostand, 1925). Legidőszerűbb 
regényeiben: Moreau (1915); Mohammed (1917) ; 
Braeke (1918); Pjotr (1923) és drámáiban: Der 
Kreidekreis (1924); Das lasterhafte Lében des 
Clir. Wagner (1925). Egyéb müvei: Karussel 
(1913); Marketenderwagen (1915); Sinngedicht 
(1915); Krankheit(1916); Geisha O-sen (1917); 
Irene (1917); Der himmlisehe Vagant (1918); 
Deutsche Literaturgeschichte (1919, 40-ik ezer 
1922); Naohtwandler (1919); Geschichte der Welt-
literatur (1921); Kleines Klabundbueli (1921); 
Franziscus (1921); Spuk (1922); Der letzte Kaiser 
(1923); Lesebuch (1925). 

Klacsanó (Klacsanó), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Eladno, város Csehországban, (1921) 19.104 lak. 
Klagenfurt, fővárosa Karintia volt osztrák 

tartománynak, most Német-Ausztria köztársa
sághoz tartozó szövetséges országnak, (1923) 
27,423 lak. 

Klaié (ejtsd: —ics), Vjekoszláv, horvát történet
író, egyetemi tanár, 1923. nyugdíjazták, 1925. 
a horvát királyság fennállásának ezredik évfor
dulóján rendezett zágrábi kiállítás elnöke volt. 
Újabb munkái közül a legnevezetesebb Ritter-
Vitezovic XVII. sz.-i horvát költő és történetíró 
életrajza. 

Klammer Mariska, festő, 1919. Faluvége e. 
képére megkapta a Magyar Művésznők díját. 

Kláraialva, kisk. Torontál vm., (1920) 583 lak. 
Klári (Srpska Klárija}, Torontál vármegye. 

(Tr. SzHSz.) 
Klastromalja (Klastromalja), Bereg vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Klzzáxíj (Kladzany), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Klebelsberg Kuno gróf, államférfiú (1. XI. 

köt.), 1914 jan. 2. a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium államtitkárává nevezték ki. Eb
ben a minőségében az összes népoktatási ügyek 
tartoztak irányítása alá, mely ügykörben fel
adatának tekintette a magyar nemzeti szellem
ben való nevelést, a magyarlakta vidékeken a 
népoktatás intenzivebb kifejlesztését és a tanyai 
oktatás fejlesztését. 1915 aug. 31. a Rokkantügyi 
Hivatal ügyvezető alelnökévé, majd 1917 márc. 
10. az Országos Hadigondozó Hivatal alelnökévé 
nevezték ki. 1917 máre. 19. gróf Tisza István 
miniszterelnök mellé, akinek legmeghittebb po
litikai barátai és személyes hívei közé tartozott, 
a miniszterelnökség politikai államtitkárává ne
vezték ki. Mint a miniszterelnökség politikai 
államtitkára, Kolozsvár városának volt ország
gyűlési képviselője. A Tisza-kabinet lemondásá
val ő is megvált államtitkári állásától. Felismerve 
azt, hogy Károlyi kormányzása a teljes össze
omláshoz vezet, Károlyival szemben gróf Bethlen 
Istvánnak törekvéseit támogatta s Nemzeti 

Egyesülés elnevezés alatt, vele a nemzet társa
dalmi és politikai erőit hazafias irányban egye
síteni törekedett. A proletárdiktatúra alatt teljesen 
visszavonult minden politikai és közéleti szerep
léstől, mindamellett erős üldözésnek volt kitéve. 
Elfogatását is elrendelték úgy, hogy menekülni 
volt kénytelen s gróf Almásy Dénes vidéki bir
tokán talált menedéket. A kommunizmus bu
kása után Sopron választotta nemzetgyűlési 
képviselőjének. Sopron város kulturális és gaz
dasági helyzetéuek javításán fáradozott s nagy
ban az ő buzgólkodásának eredménye a Sel
mecbányái főiskolának Sopronba való letele
pedése. Gróf Bethlen István kabinetjében, 1921 
dec. 3. a belügyi tárcát vállalta. 1922 máj. 11. a 
Magyar Tud. Akadémia tiszteleti tagjává válasz
totta, 1922 jún. 16. m.kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter lett. 1923 márc.-ban Komárom 
városa újra nemzetgyűlési képviselővé válasz
totta. 1924-ben a Magyar Tud. Akadémia igazgató 
taggá választotta; 1925. a pécsi egyetem bölcsé
szeti kara, 1926. a szegedi egyetem matemat.-
természettudományi kara, 1927. a debreceni egye
tem jog- és államtudományi kara tiszt, doktorrá 
avatta. Kultúrpolitikai törvényjavaslatai: Nem
zeti nagy közgyűjteményeink önkormányzatáról 
és személyzetük minősítéséről (1922); A Magyar 
Tud. Akadémia állami támogatásáról (1922); A kö
zépiskoláról (1924); A középiskolai tanárok kép
zéséről és képesítéséről (1924); A mezőgazdasági 
népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítésé
ről és fenntartásáról (1925); A leányközépiskolá
ról és leánykollégiumról (1926); A polgári isko
láról (1926); A külföldi magyar intézetekről és a 
magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról 
(1926); A természettudományok fejlesztése érde
kében teendő intézkedésekről (1926); A nemzeti 
közművelődési alapítványról (1925). 1927-ben az 
országgyűlés képviselőháza elé terjesztett tör
vényjavaslatai : A polgári iskolákról; A közszol
gálati alkalmazottak gyermekeinek tanulmányi 
ösztöndíjáról; A külföldi magyar intézetekről és 
a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjak
ról. Irodalmi téren is élénk tevékenységet fejt ki. 
Nagyobb munkái: A népművelés Budapesten 
(Budapesti Szemle, 1918); A Magyar Történelmi 
Társulat forráskiadási szabályzatai, és pedig: 
Magyarország törökkori, Magyarország újabb-
kori története forrásainak, a Bécsben szervezett 
történelmi kutatásnak és az újkori történeti for
rások kiadásának szabályzata (1920); A magyar 
történetírás kútfőiről (Magyar Helikon,1921). 
Ezenkívül a Magyar Történelmi Társulat 1917., 
1918., 1920. és 1921-iki közgyűlésén mondott tu
dománypolitikai kérdésekkel foglalkozó elnöki 
beszédei; 1925 okt. havában a berlini egyetem 
aulájában A magyar kultúrpolitika a háború 
után címmel tartott beszéde; számos cikke és 
tanulmánya különböző lapokban és folyóiratok
ban. Beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1927. 
jelentek meg a következő címmel: Gróf Klebels
berg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 
(Budapest 1916—1926). Kitüntetései:' v. b. 1.1, 
I. oszt. Magyar Érdemkereszt, a finn Pehér Rózsa-
rend nagykeresztje, az olasz Korona-rend nagy
keresztje, a Ferenc József-rend nagykeresztjét 
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.a Lipót-rend középkeresztje, a hadiékitményes 
Vöröskereszt I. oszt. díszjelvénye, a III. oszt. Vas-
iorona-rend, a badeni Vöröskereszt tulajdonosa. 

Klebs, Edwin, német orvos, megh. Bernben 
1913 okt. 23. 

*Klee, Paul, német grafikus és festő, szül. 1879 
Aoc. 18. Expresszionista rajzoló, eleinte csak víz-
festményeket állított ki, 1919 óta olajfestmé
nyeket is. 

Klein, 1. Gyula, botanikus, megh. Budapesten 
1915 nov. 21. 
*2. K. Miksa, az Országos Rabbiképző Intézet 

teológiai tanára, szül. Tolcsván (Zemplén vm.) 
1888 dec. 27. Előbb jesivákon tanult, majd 1904— 
1915-ig a Rabbiképző Intézet növendéke volt. 
1915-ben tett rabbivizsgát. 1915—16. tanévben a 
Rabbiképző Intézet tanára lett. Munkái: Ábrahám 
• b. Dávid mint történetíró (Budapest 1917, u. a. 
héber nyelven is); az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulatifjúsági bibliájának fordítója és társszer
kesztő je. Cikkeket irt a Magyar Zsidó Szemlébe és 
Haeofe folyóiratba. 

3. K. Mór, zsidó teológus, megh. 1915 mára 31. 
Klein, 1. Félix, német matematikus, megh. 

• Göttingenben 1925 júl. 
*2. K. Franz, osztrák államférfiú, egyetemi 

tanár, megh. Bécsben 1926 ápr. 6. 1916 okt.-ben 
igazságügyminiszter lett, de már decemberben 
lemondott. A saint-germainl béketárgyaláson az 
osztrák delegáció vezetője volt. 

3. K., Hermann Josef, német csillagasz, megh. 
Köln-Lindenthalban 1914 júl. 1. 

Klemért, Paul, német prot. teológus, megh. 
Berlinben 1920 júl. 29. 

Kleinpaul, Rudolf, német író, megh. Lipcsé
ben 1918 júl. 18. 
j, Kleinschmidt, Arthur, német történetíró, 
megh. Starnbergben 1919 aug. 5. 

*Klemm Antal, nyelvész, Szt. Benedek-rendi 
áldozó pap, egyetemi magántanár, a Szent István 
Akadémia rendes, a helsingforsi Finnugor Tár-

. saság levelező s a Magyar Tud. Akadémia nyelv
tudományi bizottsági tagja, szül. Lékán (Vas vm.) 
1883 szept. 1. Középiskolai tanári oklevelének 
megszerzése után több izben hosszabb időt töltött 
külföldön. 1911 óta pannonhalmi főiskolai tanár. 
1921-ben a Magyar Tud. Akadémia Sámuel-diját, 
1925. a Szent István Akadémia Praknói nagy 
jutalmát nyerte el. Finnugor összehasonlító nyel
vészeti és magyar történeti mondattani tanul-

-mányai a Magyar Nyelvben, Magyar Nyelvőrben, 
a Nyelvtudományi Közleményekben s a Finnisch-
Ugrische Forschungenben jelentek meg. Részt
vett a pannonhalmi Szt. Benedek-rend történeté
nek szerkesztésében. Legnagyobb műve: A ma
gyar nyelv történeti mondattana (sajtó alatt). 

*Klemm, Walter, nómot festő és rajzoló, szül. 
Karlsbadban 1883 jún. 18. 1913-ban a weimari 
képzőművészeti főiskola tanára lett. 

Klemp Gusztáv, vegyész, nyugalmazott állami 
felsöipariskolai igazgató, újabb művei: Gyakor-

. lati kémia (1917); Népies vegytan (1922); Bőr
ipar (1923); A gyakorlati kémia vezérfonala 
(1923). 

*Klemperer, 1. Fritz, német orvos. szül. Lands-
bergben (a. d. Warthe) 1866 okt. 9. Egyetemi 

tanár Berlinben. Művei: Klinische Bakteriologie 
(1898); Die Lungentuberkulose (1920). Szerkesz
tette a Diagnostisch-therapeutische Lesikont 
(1906—8, 3 köt.) 

*2. K-, Georg, német orvos, az előbbinek bátyja, 
szül. Landsbergben (a. d. Warthe), 1865 máj. 10. 
Berlinben kórházi igazgató volt, majd a rák
kutató intézet igazgatója lett. Müvei: Der jetzige 
Stand der Krebsforschung (1912); Grundriss der 
klinischen Diagnostik (1915). 

Klenóc (Klenovec), Gömör és Kishont vm., 
(1919) 4547 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Klenovec = Klenóc. 
Kleve, porosz város, U925) 20,288 lak. 
Klicsó (Cliciova), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Klimes Gyula, miniszteri tanácsos, megh. 

Budapesten 1917 aug. 31. 1916-ban sopronbán-
falvi előnévvel nemességet nyert. 

Klimt, Gustav, osztrák festő, megh. Bécsben 
1918 febr. 6. 

Klin (Klín), Árva vármegye. (Tr. Cs.-Szl.) 
Klindworth, Kari, német zongoraművész, 

megh. Stolpéban 1916 júl. 27. 
Klinger, Max, német festő és szobrász, megh. 

Grossjenában (Naumburg mellett) 1920 júl. i. 
Klinzy, város Szovjet-Oroszországban, (1980) 

23,060 lak. 
*KljuJev, Nikoláj Alekszejevics, orosz költő, 

szül. az oloncei kormányzóságban 1887. Paraszt 
szülők gyermeke volt. A népdalok s főleg a val
lásos énekek voltak költészetének mintaképei. 
1912-ben jelent meg első verskötete: A fenyők 
éneke című, melyet A testvéri versek (1912) és 
Az erdei történetek (1912) követtek. A forradalmat 
üdvözölte, mert földhöz juttatta a népet. 1917— 
1919. forradalmi verseit Daloskönyv c. adta ki 2 
kötetben (1919). Jesszenin után a legkiválóbb mai 
orosz költő ; szintén Koljcov tanítványa. 

Klobucar Vilmos báró, táborszernagy, megh. 
Budapesten 1922 júl. 17. 

Klobusic (Kloousice), Trencsén vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Klopódia (Clopotia), Temes vármegyében. (Tr. 
SzHSz.) 

Klopotiva (Glopotiva), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Klosterneuburg, város Alsó-Ausztriában, (1923) 

14,066 lak. 
Klotildfalva, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

1925. évben alakult Piliscsaba «Klotild-telep» 
nevű lakott helyéből; ter. 348 k. h., 424 lakossal. 

*Klotz, Louis Lucien,_ francia államférfiú, szül. 
Parisban 1868 jan. 11. Ügyvéd, majd a kamara 
tagja lett, 1910—13-ig pénzügyminiszter, majd 
rövid ideig belügyminiszter volt, 1917—1920-ig 
ismét pénzügyminiszter. 

*Kluck, Alexander von, porosz vezérezredes, 
szül. Münsterben 1846 máj. 20. Hadtestparancsnok 
lett 1907., majd hadseregfelügyelő, a világháború 
elején az 1. német hadsereg főparancsnoka. Midőn 
a marnei csatában a francia jobbszárny bekerí
tésére készült, a f őhadvezetősóg rendeletére, mert 
Bülow helyzete kritikussá vált, vissza kellett 
vonnia csapatait, ellenzése dacára, az Aisne mögé. 
1916-ban rendelkezési állományba helyezték. 
Igazolásául írta: Der Marsch auf Paris und die 
Marneschlacht (1920). 
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Klug, 1. Lipót, matematikus, újabb müvei: Die 
Verallgemeinerung der Feuerbachschen Sátze 
íiber den Neunpunktekreis (Monatshefte der 
3Iatliein., Wien 1919); A kúpszeletbe és a kúp
szelet köré írt háromszögek közös magasság
ponttal; A másodrendű felületbe és a felület 
köré írt tetraéderek közös magasságponttal 
{Akad. Ért., 1923—1925). 

2. K- Péter, pedagógus, 1925 jan. a gyógy
pedagógiai intézetek orsz. szakfelügyeletével 
bízták meg. Újabb munkája: A magyarországi 
gyógypedagógiai intézetek működése az 1925— 
192H. tanítási évben (1926). 
*Kluge Endre, ifjabb, orvos, szül. Pápán 1892 

jón. 12. Tanulmányai végeztével tanársegéd lett 
a pozsonyi egyetemen. Pozsony megszállása 
után az egyik budapesti katonai kórház és a 
katonai törvényszék orvosa lett. Orvos volt a 
lipótmezei elmekórházban is, ahol egy elmebeteg 
megszúrta. Tanára volt az országos rendőrtiszti 
tanfolyamoknak, 1923. a pécsi egyetemen magán
tanárrá habilitálták a törvénykezési elmetan és 
orvospsziehológia c. tárgykörökből. Számos szak-
értekezésén kívül, amelyek különböző magyar és 
német tudományos folyóiratokban jelentek meg, 
főbb müvei: Affektánderungen (Arehiv für 
Psychiatr'ie, 1921); Lelki élet és törvénykezés 
(Budapest 1923); A paranoia (Magy. Orv. Arch., 
1924); Elmeorvosi észrevételek az új polgári tör
vénykönyvhöz (Magyar Jogi Szemle, 1925). 

Kluge, Friedrich, német germanista, megh. 
1926. 

Kluknó (Kluknava), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Klunzinger, Kari Benjámin, német zoológus, 

megh. Stuttgartban 1914 jún. 21. 
Klupathy Jené, fizikus, újabb találmányai: 

A vízszintes pozitivszemü ívlámpa, amely a ve
títőkészülékben általánosan elterjedt és a szi
multán vetítő, amellyel ugyanazon lámpával 
egyszerre két tárgyat lehet ugyanarra a helyre 
vetíteni. Egészen új területen mozognak a folya
dékok szilárdságára vonatkozó vizsgálatai, ame
lyekről A víz szilárdságáról és A folyadékok szi
lárdságáról c. akadémiai értekezéseiben számolt 
be 1910. 
*Kmetty János, festő, szül. Miskolcon 1889 dec. 

.23. Tanulmányait Budapesten Szablya-Prischauf 
Ferenc magániskolájában és Parisban végezte s 
1910-től fogva szerepel kiállításainkon festmé
nyekkel (Uzsonna, Önarckép, Női akt) és réz-
.karcokkal (Fürdőzők, A Tabánból 8tb). Anya és 
gyermeke című festményét megvette a székes
főváros. 

Kmoskó Mihály (1. XI. köt), 1922. a Magyar 
Tud. Akadémia levelező tagja, 1923-ban a buda
pesti Pázmány Péter tudom, egyetemen a sémi 
filológia tanszékén nyilv. rendes tanár, egyszers
mind pusztazámori plébános lett. Újabb mun
kája : A zsidóság világuralmi törekvései (1921). 

Knackiuss, Hermann, német festő és író, megh. 
Kasselban 1915 máj. 17. 

Knapp, Georg Friedrich, német nemzetgaz-
dász és agrártörténész, megh. Darmstadtban 1926 
febr. 20. Összegyűjtött nemzetgazdaságtani és 
gazdaságtörtéuelmi értekezései 1926. jelentek 
meg. 

Kneppó Sándor, pénzügyi író, 1918. osztály
tanácsos, 1921. miniszteri tanácsos lett. Részt 
vett az egyenesadó-törvények előkészítéseben 
és a végrehajtási rendeletek megalkotásában a 
háború alatt és után. A külföldi államokkal foly
tatott adóügyi tárgyalásokban, mint a kormány 
meghatalmazottjának, jelentós szerepe volt. É 
tárgyalások eredménye volt az 1923. Cseh-Szlo-
vákiával (1924. XXII. t.-c), a Nómetbirodalom-
mal (1925. XL. t.-c), 1924. Romániával, Ausztriá
val (1925. XXXIX. t.-c), 1925. Jugoszláviával 
és Olaszországgal megkötött egyenesadóügyi 
egyezmény a kétszeres megadóztatások elhárí
tására, továbbá a Németbirodalommal 1923. é3 
Ausztriával 1924. megkötött örökösödési illeték
szerződés, valamint a Németbirodalommal meg
kötött adóügyi jogsególyszerződés. A szaklapok
ban megjelent cikkein kívül önálló munkái: A jö
vedelemadó (1915); A vagyonadó (1916); A nyil
vános számadásra kötelezett vállalatok kereseti 
adója(1916); A Jiadinyereségadó (1916); más szer
zőkkel együtt több adóügyi kézikönyv szerkesz
tésében vett részt. B Lexikonnak is munkatársa. 

Kner Izidor, gyomai könyvkiadó és író, újabb 
munkái: K. I. aforizmái (1917); Pajzán aforiz
mák. 1916-ban nyomdájának és kiadóhivatalának 
művészeti vezetését fiának, K. Imrének (szül. 
1893.) adtaát. Legismertebb kiadványuk a K. klasz-
szikusok c sorozat, amelyben a régi és új ma
gyar irodalom legkiválóbb termékei jelennek 
meg művészi kiállításban. 

*Kneuszl, Paul, lovag, bajor tábornok, szül. 
Lindauban 1862 jún. 27. A bajor hadügyminisz
tériumban, a világháború elején a főhadiszálláson 
szolgált, 1915. Przemysl bevételekor a bajor csa
patokat vezette, 1918 nov.-ben a német sereg 
visszavonulásakor az antwerpen—maasi vonalon 
a bajorok hátráltató harcait vezette. 

•Knilling, Eugen von, bajor államférfiú, szül. 
Münchenben 1865 aug. 1. Bajor közoktatásügyi 
miniszter volt 1912—1918-ig, majd 1922 nov.-től 
192-4 máj.-ig miniszterelnök, 1924. az államadós
sági hivatal elnöke lett. 

*Knirr Henrik, festő, szül. Pancsován 1862 
szept. 2. A bécsi ós müncheni akadémián végezte 
tanulmányait, Münchenben telepedett le, ahol 
mint egy festészetimagániskola vezetője működik. 
Képmásokat és életképeket festett, ezek egyike, 
Válságos pillanat, a Szépművészeti Múzeumba 
került. 

Knittelfeld, város Stájerországban, (1923) 
11,931 lak. 

Knobiauch, Edward, angol színműíró, újabb 
darabja: Őnagysága ruhái (Vígszínház, 1919). 

Knopp Imre, festő, újabb műve: Biedermeier-
intérieiir (állami nagy aranyérem). 1925 gyűj
teményes kiállítást rendezett Budapesten. 

*Knorr, 1. Eduárd von, német tengernagy, szül. 
Saarlouisban 1840 márc. 4., megh. 1920 febr. 17. 
Résztvett az 1884-iki négerfelkelés elnyomásá
ban Kamerunban. 1893-ban tengernagy, 1895. a 
német tengerészet főparancsnoka lett, 

2. K., Lndwig, német kémikus, megh. Jená
ban 1921 jún. 5. 

Knox, Philander Chase, amerikai politikus, 
megh. Washingtonban 1921 okt. 12. 
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Knoxville, város Tennessee északamerikai 
államban, (1022) 85,572 lak. 

Knudsen, Jákob, dán Író, megh. Kopenhágá-
ban 1917 jan. 21. 

Kny, Leopold, botanikus, megh. 1916 jún. 26. 
Knyasevác, szerbiai erődítmény a Timok mel

lett. 1915 okt. 25. heves harcok után a bolgárok 
elfoglalták. 

Knyazsa (Knaza), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kobátfalva (Gobátesti), Udvarhely vmegye. 

(Tr. R.) 
Köbe, város Japánban, (1921) 714,976 lak. Az 

1923. évi földrengés, mely megkimélte, nagyban 
előmozdította felvirágzását. Jokohama hajófor
galmának egy része K. kikötőjére szállott. 

Kober Leó, festő, 1916. gyűjteményes kiállí
tásban mutatta be festményeit és rajzait Buda
pesten. Ezek közül az Orosz fogoly és a ScJmester 
címét megvette a székesfőváros. 

Kobert, Rudolf, német gyógyszerészeti tanár, 
megh. Rostockban 1918 dec. 27. 

Koblenz, kerület Rheinland porosz tartomány
ban, ter. 6208 km2, (1926) 791,180 lak., fővárosa 
K, 58,161 lak. 

Kóbor (Góbor), Nagy-Kükülló vm. (Tr. R.) 
•Kóbor, 1. Noémi, írónő, szül. Budapesten 1896 

aug. 12. Ugyanitt végezte középiskolai tanulmá
nyait. Művészeti és irodalomtörténeti tanulmá
nyokkal foglalkozik, kritikákat ír az Újság című 
napilapba. Regényeket ós drámákat is ír; utób
biak könyvdrámák s nem a színpad számára ké
szültek. Munkái: Ezerkilencszáztizenhat (1917); 
Anti tanár úr (1917); Goethe{1920); Jeruzsálem 
pusztulása (1922); Koppány vezér (1826); Vissza 
(1927). 

2. K. Tamás, író (1. XI. köt.), Az Újság meg
szüntetése után 1926. az Újság c. napilap szer
kesztője lett. Regényeiben a fővárosi társadalmi 
életet rajzolja s annak jellemző alakjait szere
pelteti naturalizmusba csapó realizmussal. Po
litikai és társadalmi problémákról írott hírlapi 
cikkei nagy tudásról és ítélő erőről tanúskodnak. 
Újabb munkái: Cognac-idillek (elb. 1914); A ha
lál (reg., 1918); 0 akarta (1918); Az élet ára 
(2. kiad. 1919); A bolsevizmusról a bolsevizmus 
alatt (1919); Agátha nővér (színmű, 1920); A 
Vidám Jőb könyvéből (1921); Furcsák klubja 
(1921); Munka (2. kiad. 1922); Pók Ádám hetven
hét élete (reg., 1923); Szidi (reg., 1924); Művész 
és egyéb történetek (elb. 1924). V. ö. Krúdy 
Gyula, K. T. (Nyugat, 1923). 

Koburg (Goburg), város Bajorország Ober-
franken kerületében, 1920-ig Szász-K.-Gotha 
hercegség fővárosa, (is25) 24,700 lak. 

Kohviig-család. (1. XI. köt.). A világháború alatt 
V. György angol király 1917 júl. 17. a maga és 
családja részére a Windsor nevet vette föl. Fülöp 
szász-koburg-gothai herceg megh. Koburgban 
1921 júl. 4. ; elvált neje, Juj: a belga hercegnő 
megh. Wiesbadenban 1924 márc. 1.; fiuk, Lipót 
herceg, megh. Bécsben 1916 ápr. 27. 

*Koccin, besszarábiai város, 1920 óta Romániá
hoz tartozik. 

Koch, 1. Antal, geológus, megh. Budapesten 
1927 febr. 8. 1916-ban bodrogi előnévvel nemes
séget nyert. 

*2. K. Sándor, mineralógus, szül. Kolozsvárott 
1896 aug. 16. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
elvégezvén, a Nemzeti Múzeum szolgálatába lé
pett, ahol az ásványtár őre. Ásvány- és kristály
tani dolgozatai hazai és külföldi szaklapokban, 
jelentek meg. 

*Koch, 1. Erich, német politikus, szül. Bremer-
havenban 1875 febr. 26. Előbb főpolgármestBr 
volt Kasselban; 1919. a nemzetgyűlés, 1920. a 
birodalmi gyűlés tagja lett s a demokratapárt 
vezére. 1919—1921-ig birodalmi belügyminisz
ter volt. 

2. K-, Gustav Adolf, osztrák geológus, megh. 
Gmundenban 1921 máj. 27. 

Kocher, Emil Theodor, svájci sebésztanár, 
megh. Bernben 1917 júl. 22. 

*Koch-Grünberg Theodor, német etnológus,, 
szül. Grünberaben 1872 ápr. 9., megh. Manaosbaa 
(Brazília) 1924 okt. 16. Résztvett az 1898— 
1910-iki Xinghu-expedicióban, azonkívül felku
tatta Belső-Brazília többi, kevéssé ismert indián 
népét az Amazon mellékfolyóinál s az Orinoco 
vidékén. Főbb müvei: Anfánge der Kunst im Ur-
wald (1906); Indianertypen aus dem Amazonas-
gebiet (1906—1910); Südamerikanische Fels-
zeichnungen (1907); Zwei Jahre unter den India-
nern (2. köt, 1908-1910). 

Kocian Sámuel, jogi író, az összeomlás után 
a zágrábi Nemzeti Tanács kinevezte az akkor 
szervezett horvát közigazgatási biróságelnökévé, 
1921. nyugdíjazták. 

Kockaszállás (Koczkaszállás), Bereg vmegye.. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kocs, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2850 lak. 

Kocsér, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
(1920) 4004 lak. 

Kocsi, város Japánban, (1920) 49,331 lak. 
Kocsin, állam Brit-Indiában, (1021) 979,080 lak. 
Kocsola, nagyk. Tolna vm., (1920) 2295 lak. 
Kocsoládfalva (Cuciulat), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kocsord, nagyk. Szatmár, Ugocsa és Bereg 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 2290 lak. 
Kocurány (Kocurice), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.} 
Kodály Zoltán, zeneszerző, újabb művei: két 

dal baritonhangra zenekarkisérettel, két gor
donkaszonáta, egy duó hegedűre és gordonkára, 
a főváros jubileumi ünnepélyén bemutatott tenor 
szólóra, vegyeskarra és zenekarra komponált 
és nagy sikert aratott LII. zsoltár. 1926-ban mu
tatta be a magyar kir. Operaház Há)~y János 
című dalművét (Harsányi Zsolt és Pauíini Béla 
szövegére). 

•Kodolányi János, író, szül. 1S99. Verseivel 
tiint fel: Kitárt lélekkel (1918); Üzenet enyém
nek (1921); majd erőteljes és sötét realizmussal 
fordult a magyar falu és nép életének ábrázolása 
felé elbeszéléseiben és regényeiben: Szép Zsuzska 
(1924); Börtön{íQ2b); Kántor József megdicsőü
lése (1926). 

Kodor (Godor), Szolnok-Doboka vm. (Tr. R.) 
Koenen Adolf, német geológus, megh. Göttin-

genben 1915 máj. 7. 
Koessler János, zeneszerző és pedagógus, 

megh. Ansbachban 1926 május 23. Budapestre-
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1920. került vissza, mint a zeneszerzési mester
iskola vezetője. A mai magyar zenészgeneráció 
felnevelése körül szerzett nagy érdemeket. 

Kofu, város Japánban, Nippon szigeten, (1920) 
56,207 lak. 
*Kogutovioz Károly, geográfus, szül. 1886. 

A szegedi egyetem tanára 1923 óta. Számos új 
térképet készített, így a Világatlaszt, Magyar
ország település-néprajzi térképét (1919) és sok 
fali atlaszt. Szerkeszti az évenkint megjelenő 
Zsebatlaszt s a Föld és ember című folyóiratot. 

Kohány (Kohanovce pri Secovciach), Zemplén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Koháryháza (Pohorelá), Gömör és Kishont 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kohl Horst, német történetíró, megh. Lipcsé
ben 1917 máj. 3. 

Kohler, Josef, német jogtudós, megh. Char-
lottenburgban 1919 aug. 3. 
*Kohlrausch, Eduárd, német büntetőjogász, 

szül. Darmstadtban 1874 febr. 4. Több helyen volt 
egyetemi tanár, 1919 óta pedig Liszt utóda Ber
linben. Számos büntetőjogi tanulmányt írt és 
szerkeszti a Zeitschr. für die ges. Strafrechts-
vrissenschaft című folyóiratot. 

Kohlschein, Joseph, német rézmetsző, megh. 
Düsseldorfban 1915 márc. végén. 

Kohn Sámuel, zsidó teológus és történész, fő
rabbi, megh. Budapesten 1920 márc. 11. 

Kohn, Theodor, volt olmützi hercegérsek, 
megh. Ehrenhausen kastélyban, Stájerországban 
1915 dec. 3. 
*Kohne, Gustav, német író, szül. Brelingenben 

1871 dec. 19. Néptanító u. 0. Drámái: Bürger-
meister Markstein (1907); Der Vorsteher von 
Holtebank (1909). Regényei: Brhart Rutenberg 
(1916); Hooge-Veld (1920); Kürt Haselhorsts Brbe 
(1921); Jugendsehnen (2 köt. 1925); Die Gott-
sucher von Bergenstedt (1922). 

Kohópatak (Gufoaia), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr.R.) 

Kohóvölgy (Stránibu Bámfvlu), Szolnok-Do
boka vm. (Tr. R.) 

Kohut Adolf, magyar születésű német író, 
megh. Grunewaldban, Berlin mellett 1917 szep
tember 29. 
*Koil Aligarh, város az Egyesült-Provinciák

ban, Brit-Blőindiában, (1921) 66,963 lak. 
Kojsó (Kojsov), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kóka, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., (1920) 

4394 lak. 
Kókad, nagyk. Bihar vm., (1920) 916 lak. 
Kókai Lajos, könyvkereskedő és kiadó, megh. 

Budapesten 1916 máj. 10. 
Kokand, város az Özbégtanácsköztársaságban, 

(1925) 120,984 lak. 
Kokava (Kokava), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kokinkína (Cochinchine) (XII. k.), Francia-

tndoklna egyik állama, ter. 66,000 km2, (1921) 
3.795,613 lak., köztük 6300 európai. Fővárosa 
Saigon kikötő, 83,139 lak. 

Kokomo, város Indiana északamerikai állam
ban, (1920) 30,067 iak. 
•Kokoschka, Oskar, osztrák-német festő és 

drámaíró, szül. Pöchlarnban 1886 okt. 1. Az 
expresszionizmus úttörője. Drámáiban : Mörder, 

Hoffmmg der Frauen (1907); Der brennende Dorn-
busch (1911); Hiob (1917); Orpheus u. Eurydike 
(1918) már alig találni nyomát a régi értelemben 
vett realizáló, konkrét cselekménynek. Epikai-Iirai 
versei: DietráumendenKnaben(1908); Derweisse 
Tiertöter (1920); Der gefesselte Kolumbus (1921). 
Mint festő a modernek egyik legjelentősebb alakja. 
Nagy színpompa és az impresszionizmustól örökölt 
foltszerüség jellemzik. Arcképei és tájképei, de 
különösen hangulatosságra törekvó kompozíciói 
jelesek. Grafikai munkái, kivált litográfiái igen 
ismertek. 

Koksóbaksa (Koksov), Abauj-Torna vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kokura, japáni város, (1920) 33,956 lak. 
Kóla, félsziget, 1920. a dorpati békében Szovjet-

Oroszország a norvég határon levő keskeny 
részét Finnországnak engedte át. 

*Kolaőek, Frantisek, cseh fizikus, szül. 1851., 
megh. 1913. Maeh tanítványa és a prágai német 
egyetem tanára volt Fontos művei: Dispersions-
erklárung naeh d. elektromagnetischen Licht-
theorie (Ann. d. Physik, 1887—88); Theorie d. 
Doppelbrechung (u.o. 1892);Theoried.Kerr'schen 
Reflexion -Phaenomens (1895); Über Magneto-
striktion (1905); Z. Theorie d. elektromagne
tischen Gleichungen in bewegten Medien (Ann. d. 
Physik, 1907); Hydrodynamik (1899). 

Kolaialva (Colesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Kolar Gold Fíelds, város Mysore hűbéres 

államban, Brit-Blőindiában, (1921) 87,682 lak. 
Kolaróc (Kolárovice), Trencsón vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kolbása (Kolbás), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kolbenheyer, Ervin, magyar születésű német 

író újabb regényei: Montsalvasch (1912); Kind-
heit d. Paracelsus (1917). 

Kolberg, porosz város a köslini kerületben, 
(1925) 30,276 lak. 

Kolcér (Golfirea), Szatmár vm. (Tr. R.) 
•Kolcsak, Alexander Vaszilijevics, orosz ten

gernagy, szül. 1870. A világháború előtt észak-
sarki kutatásairól volt ismeretes. 1914-ben a 
Keleti-tengeri hajóhad vezérkari főnöke lett, 
1917. a forradalmi tengerészeti miniszterrel 
ellentétbe kerülvén, nyugalomba ment. 1918-ban 
Szibíriában élére állt az ellenforradalmi sereg
nek, amellyel 1919 tavaszáig sikeresen harcolt 
a bolsevikokkal. Már Moszkva felé vonult, de 
csatát vesztett s árulás következtében a bolse
vikok kezébe került, akik 1920 f ebr. 7. kivégezték. 

Kolcsmező (Kolcové Dlhé), Zemplén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kolcsó (Kol'cov Koncany), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kolding, város Dániában, Jütlandban, (1921) 
20,521 lak. 
*Kolhapur, város Bombay tartományban, Brit-

Előindiában, (1921) katonasággal együtt 55,594 
lakossal. 

*Koli-csou (Kuei-csou), tartomány Kínában, 
becslés szerint 11.115,000 lak. 

Kolin (Kollin), város Csehországban, (1921) 
16,209 lak. 

Kolinfalva (Kolinovce), Szepes vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
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Kolitz 

Kolitz, Louis, német tájfestő, megh. Berlin
ben 1914 júl. 25. 

•Kollányi, 1. Boldizsár, esztétikus, szül. 1875. 
megh. Berettyóújfaluban 1921 márc. 29. Műegye
temi tanulmányai után mérnöki pályára lépett és 
mint állami főmérnök vonult nyugalomba. Nagy
váradon a Holnapos társaság tagja lett, amely
nek első antológiájához ő irta a bevezetést, is
mertetvén benne az új írók programmját. Önálló 
bölcsészeti ós esztétikai rendszert konstruált, sőt 
katonai tervet is készített az integritás kivívására. 

2. K. Ferenc, történetíró, nagyváradi kano
nok, 1924. a Magyar Tud. Akadémia rendes 
tagja lett. 

Kollarits Jenő, idegorvos, 1925. nyilv. rendes 
egyetemi tanár lett. Újabb műve: Jellem és 
idegesség (1918). 

*Kolle, Wilhélm, német bakteriológus, szül. 
Lerbachban 1868 nov. 2. Bernben 1906. egye
temi tanár lett, 1916. mint Ehrlich utódja a 
frankfurti kisérleti terápiai intézet vezetését 
vette át, megalapítója a pestis-, kolera- és tifusz-
elleni védőoltási eljárásnak. Wasserman-n&l 
együtt adta ki a Handbuch der pathogenen 
Mikroorganismen művet (1902—4,4 köt.); Hetsch 
közreműködésével: Die experimentelle Bakte-
riologie (4. kiad. 1917, 2 köt.). 

Kollmann, Július, német anatómus, megh. 
Baselban 1918 jún. végén. 

Kollwitz, Kaiké, német grafikus művésznő, 
1919. Berlinben tanárrá nevezték ki, tagja az 
ottani művészeti akadémiának. 

*Kolmar (Colmar), francia arrondissement 
Elszászban, Haute-Ehin départementban, 5 kan
tonból áll, 87,530 lak. Fővárosa K. (Colmar), 
42,755 lak. 1918 előtt Németországhoz tartozott. 

Kolmái- József, tanár és Író, megh. Pozsony
ban 1917 jún. 22. 

Kólóm (Kulm im Burgenland), Vas vmegye. 
(Tr. A.) 

Kolomea, város Galiciában, (1980) 41,097 lak. 
Hosszabb orosz megszállás után 1915 febr. osz
trák-magyar csapatok elfoglalták. Ugyanez év 
márc.—jún. K.-tól északra heves harcok folytak. 
1916 jún. kiürítettük, de 1917 júl. 26. ismét vissza
vettük. 

Kolomna, város Szovjet-Oroszországban, (1920) 
20,887 lak. 

Kolon (Kolenany), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kolontár, kisk. Veszprém vm., (1920) 808 lak. 
Kolossó (Kl'usov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kolosváry,l. Bálint (kolosvári),mag&niogász, 

1915—16. prodékán volt, 1921. a Magy. Tud. 
Akadémia levelező tagjának választotta; szék
foglalóját 1923. tartotta A birtokreform és ma
gánjogunk c. Újabb művei: Magánjog (1922); 
Vadászati jog (1923). 

2. K. Sándor, jogtudós, megh. Budapesten 
1922 aug. 7. 

Kolozs vármegyét (1. XI. köt.) a trianoni béke
szerződés Romániának Ítélte oda. 

Kolozs (Cojocna), r. t. város, Kolozs vm., (1920) 
8891 lak. (Tr. R.) 

Kolozsborsa (Borsa Cojocna), Kolozs vmegye. 
(Tr. R.) 

Xoíozsbós (Bos), Kolozs vm. (Tr. R.) 

Kom&rora 

Kolozsgyula (Giula), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kolozskara (Gara), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kolozskorpád (Corpade), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Kolozskovácsi (Coaciu), Kolozs vm. (Tr. E.) 
Kolozsnagyida (luda), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kolozsnéma (Koloznéma), Komárom vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kolozspata (Pata), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kolozstótialu (Táufi), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kolozsvár (Cluj, ejtsd: kiuzs,), t. j. város Ko

lozs vm., Erdély fővárosa, (1925) 105,000 lak. 
(Tr. R.) 
•Kolozsvári Szeszák Ferenc, szobrász, szül. 

Kolozsvárott 1881 márc. 7., megh. u. 0.1919 febr. 
18. Tanulmányait Budapesten végezte Stróbl 
Alajosnál, aztán Parisban tanult s előbb Buda
pesten, végül Kolozsvárott működött. Nagyob-
bára aktokat állított ki (Táncosnő, Danaida, 
Fürdő után stb.) Tőle való Arany János nagy
szalontai szobra. 

Kolta (Kolta), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Koltó (Coltáu), Szatmár vm. (Tr. E.) 

•Kolubara, a Száva mellékfolyója Észak-Szer
biában, ahol 1914 nov. 6. a magyar-osztrák had
sereg megverte a szerb hadsereget. 

Kolumbia, köztársaság Dél-Amerikában, 1. 
Colombia (IV. ós XX. k.). 

Kolnn (Colun), Pogaras vm. (Tr. R.) 
Kóly (Coiu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kornádi, nagyk. Bihar vm., (1920) 8710 lak. 
Kománialva (Cumanesti), Bihar vm. (Tr. R.) 
Komaróc (Komarovce), Abaúj-Torna vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Komárom vármegyének (1. XI. köt.) a Duná

tól É.-ra eső részét (1364 km a-nyi területet 81,747 
lakossal) a trianoni békeszerződés Cseh-Szlová-
kiának itólte oda. A megmaradt vármegye terü
lete (Komárom r. t. várossal) 1446 km2, népes
sége 1869-ben 65,826,1910-ben 100,712,1920-ban 
pedig 110,935 volt; egy km2-re 767 lakos jut. 
Anyanyelvre nézve volt a lakosok között 92,619 
magyar (83-5»/0), 13,514 német (12-2%1, 3474 
tót (3-l°/o). 140 román (0-l°/0), 19 rutén, 97 horvát, 
27 szerb, 1045 egyéb(1-0%). Hitfelekezetrenézve 
volt 75,269 róm. kat. (67-9»/0), 490 gör. kat. 
(0-4°/0), 27,456 ref. (24-8°/0), 5373 ág. hitv. ev. 
(4-8»/0), 88 gör. kel. (0-l°/0), 40 unit., 2101 izr. 
(l-9o/0) és 118 egyéb (0-l»/0). Foglalkozásra 
nézve volt a népesség 48-5°/0-aőstermelő, 20-5°/o-a 
bányászattal és kohászattal, 14'8°/0-a iparral, 
l-7°/0-a kereskedelem- és hitellel, 4-2°/0-a közle
kedéssel foglalkozik, 2'5%-a a közszolgálat és 
szabad foglalkozások körébe tartozik, 2'4%-a a 
véderőhöz, 0'6%-a k. m. n. napszámos, l-8°/0-a 
nyugdíjas stb., P7°/0-a házicseléd, l-3°/0-a egyéb 
és ismeretlen foslalkozású. A kereső népesség
ből (48,732) 25,682 őstermelő, 7680 bányászat- és 
kohászatból, 6783 iparból, 815 kereskedelem- és 
hitelből, 1451 közlekedésből él, 1187 a közszol
gálat és szabadfoglalkozások körébe tartozik, 
1824 a véderőhöz, 344 k. m. n. napszámos, 
1006 nyugdíjas stb., 1504 házicseléd és 456 
egyéb és ismeretlen foglalkozású. Az eltar
tottak száma: 62,203. Közlekedésének főére, a 
Duna, a trianoni békeszerződés következtében 
csak a jobbpartjával határolja a vármegyét. 



Komárom 499 — Komjátl-Wanyerka 

A vasutak hossza 145 km., amiből 109 km. állam
vasút. Az állami utak hossza 44 km., a törvény
hatóságiaké 235 km., mely mind ki van építve. 
A hiteligények kielégítésére szolgál 6 bank és 
takarékpénztár és 30 szövetkezet. Közművelődés 
tekintetében az összes népesség 78'5%-a, a 6 
éven felüli népességnek pedig 88'8%-a tud Írni-
olvasni. A vármegye területén van 17 kisdedóvó, 
"3 mindennapi elemi, 56 általános ismétlő, 32 
gazdasági ismétlő iskola, 5 iparos- és kereskedő-
anone, 3 polgári iskola és 1 főgimnázium, ősz-

ízesen 22,550 tanulóval. Közigazgatás- A vár
megye Komárom r. t. városon kívül (Komárom 
t. j. városból a Duna jobb partján megmaradt 
Komárom-Újváro3 1925. Komárom név alatt 
endezett tanácsú város lett) két szolgabírói já

rásra oszlik, ú. m.: 

Járás, város 

Cesztesi 
Tatai 
Komárom r. t. v. 

Összesen .. . 

% 
19 
25 

1 
45 

Népes
ség 

(1920) 

'ír ,X 
E b b ő l Lakó-

|; házak 
magyar 

j 
41,457 41,115 
63,515 45,893 
6,96SÜ 5,611 

110,935 92,619 

német 

213 
13,054 

247 
13,514 

tót I! száma 

47 6,341 
3,33G!| 7,457 

41Í 559 
3,474:il4,357 

A vármegyében a rendezett tanácsú városon 
kívül van 33 nagy- és 11 kisközség. A közsé
gek általában elég népesek. 10,000- en felüli Felső-
galla 13,378 lakossal. 5000-en felüli van a rende
zett tanácsú városon kívül 5 község és pedig: 
Tatabánya 8491, Tata 6467, Ács 5896, Tóváros 
085 és Bánhida 5005 lakossal. 2000-en felüli 
kossal van 10 község. 
K. vármegye Esztergom vármegye vei közigaz

gatásilag egyelőre egyesítve van. Az egyesített 
vármegye székhelye: Esztergom r. t. város. 

Egyházi tekintetben K. vármegye 4 róm. kat. 
gyhdzközsége az esztergomi érseki, 26 a győri 
üspiiki egyházmegyéhez tartozik, míg 1 a pan-
onhalmi főapátsági egyházmegyébe van be-
sztva, a 4 ág. h. ev. egyház a dunáninneui, a 26 
ef. egyház a dunántúli egyházkerülethez van 

beosztva. Törvénykezési szempontból az egész 
ármegye a győri királyi Ítélőtábla kerületéhez 
artozó győri törvényszék hatásköre alá tartó
ik ; van benne 3 kir. járásbíróság : a tatai kir. 

sbíróság kirendeltsége Komáromban, Nagy-
'gmánd, Tata, mely utóbbi kettő telekkönyvi ha-
'.skörrel van felruházva. Ügyvédi kamara Győ-
tt; közjegyző Nagyigmándon és Tatán. Pénz-

"~yi tekintetben az egész vármegye a komáromi 
uzügyigazgatósági kirendeltség területé lioz 

artozik; adóhivatala van Tatán és Nagyigmán
don, erdőhivatala Tatán. A vármegye területén 
7 orvos, 103 bába, 16 gyógyszertár és 4 kórház 
an (192 ággyal). Terményei. A vármegye összes 
-rmőterülete 233,150 kat'. hold, melyből 144,857 
at. hold a szántó; főterménye a búza, melyből az 

1922/23. évben 201,379 q termett, rozs 144,805 q, 
árpa 122,828 q, zab 89,536 q, tengeri 200,566 q, 
urgonya 209,458 q. 
Komárom (Komárno), t. j. város a Duna 

alpartján (1921) 17,715 lak. (Tr. Cs.-Szl.). A jobb-
arti rész magyar birtok maradt. 
Komárom (K.-Újváros), r. t v. Komárom és 

"sztergom közig. egy. egyes. vm. (1920) 5963 lak., 

559 házzal. A birtokunkban maradt területből 
alakult. 

Komáromcsehi (Cahovce), Komárom vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Komáromi üss (Fys pri Komárnu), Komárom 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Komáromi János, iró, hírlapíró, szül. Málcán 
1890 dec. 22. Középiskolai tanulmányait a sáros
pataki ref. kollégiumban bevégezvén, joghall
gató lett a budapesti egyetemen. Hirlapírói pályá
ját 1911. kezdte a Budapesti Hírlapnál. Azóta 
számos elbeszélése és regénye jelent meg a kü
lönféle szépirodalmi folyóiratokban (Uj Idők, 
Napkelet, Pásztortűz, stb.) és a napilapokban 
(Budapesti Hirlap, Uj Nemzedék, Magyarság stb.). 
A háború és a forradalmak után a Magyarság 
c. napilap belső munkatársa lett. A Petőü-Társa-
ság 1921. rendes tagjává, 1923. titkárává és a 
Petőfi-ház őrévé választotta. Első regénye 1915. 
(Mit búsulsz Kenyeres?) a háborús regényiroda
lom java terméséhez tartozott. Ennek is, többi 
regényének és elbeszélésének is, rendszerint van 
némi élményi háttere s regényeinek jól megfigyelt 
alakjait — többnyire a Tiszavidék parasztjait — 
élesen megvilágítva vetíti elénk. Ebben és a 
genre-szerű jelenetek rajzában van ereje. Mint 
stiliszta is figyelemreméltó; jóízű elbeszélő, 
nyelvben, szellemben színmagyar. Munkái: Mii 
búsulsz Kenyeres? (1915); Csanak András Bécs-
&e»(1916); TűinJcő(1917); Elment a nyár (1918); 
Szegénylegények (1920); Rongyos gárda (1920); 
Jegenyék a szélben (1921); Esze Tamás (1922); 
A régi szerető (1923); Zúg a fenyves (1924); 
Vidróczki és még néhány ágrulszakadt (1924); 
Hé kozákok! (1925); Pataki diákok (2. kiad. 
1925); Bégi legények (1926); Hat vőlegény 
(1926); Az idegen leány (1926). 

Komáromi Kacz Endre, festő, 1924. Reggeli 
hangulat c. festményére megkapta a Káth 
György-díjat. A kis özvegy c. képét a Szépmű
vészeti Múzeum szerezte még. 

Komároxnszemera (Semer), Komárom vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Komáromszentpéter (Svüty Petr pri Ko
márnu), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Komárom-Újváros, r. t. város, 1. Komárom. 
(XX. köt.) 

Komáromy, 1. András, történetíró és genealó-
gus, 1921. mint országos levéltári igazgató és c. 
min. tanácsos nyugalomba vonult. Mint a vidéki 
hatósági levéltárak felügyelője, az ország ösz-
szes ilynemű levéltárait átvizsgálta, jelentéseit 
most rendezi sajtó alá. 

2. K Lajos, pedagógus, megh. Budapesten 
1914 okt. 2. 

Komárváros, nagyk. Zala vm., (1920) 1801 lak. 
*!£oinIister!i . így nevezik a III. Internacionálé 

végrehajtó bizottságának kibővített teljes ta
nácsát. 

Komját (Komjatice), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Komjáthy Béla, politikus, megh. Budapesten 

1916 okt. 27. 
Komjáti, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 549 lak. 
Komjatice = Komját. 

*Komjáti-Wanyerka Gyula, grafikus, szül. 
Nyitrakomjáton 1S94JÚ1. 2. A Képzőművészeti 
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Komjatna — 500 — Kondenzátormikrofon 

Főiskolán végezte tanulmányait, a rézkarcot 
u. o. Olgyai Viktortól tanulta. 1919 óta állítja 
ki karcait a kiállításokon (Eőkavadászat, A 
gond, TiiTíar-ciklus stb.) 1926-ban ily műveire 
megkapta a Szinyei-Társaság grafikai diját. 

Komjatna (Komjatna), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Komj átszeg (Gomifig), Torda-Aranyos vm. 

(Tr.R.) 
Komló, kisk. Baranya vm., (1920) 1977 lak. 
Komlód (Comlod), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Komlódtótfalu, kisk. Szatmár, ügocsa és Be-

reg közig. egy. egyes, vm., (1920) 618 lak. 
Komlós (Komlus), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Komlósd, kisk. Somogy vm., (1920) 530 lak. 
Komlóska. kisk. Zemplén vm., (1920) 715 lak. 
Komlóskeresztes (Vél'kír GhmeVov), Sáros 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Komlóskert (Hóbgarten), Szepes vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Komlóspatak (Komlosa), Sáros vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Komlóssy, 1. Ede, festő, 1910. amerikai kör

útján nagyszámú arcképet festett, azután Ober-
wolfsbachban (Ausztria) telepedett le. 

2. K. Ferenc, pozsonyi prépost, iró, megh. Po
zsonyban 1915 okt. 2. 

Komlósújfalu (Trestia), Szolnók-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Kommunizmus (1. XI. köt.), a szocializmus 
rendszerén belül az az irányzat, melynek célja 
a magántulajdonban levő termelőeszközöknek 
forradalmi úton való köztulajdonná tétele, illető
leg magának a magántulajdonnak felfüggesztése. 
Az ily értelemben vett K. nem azonos sem a pri
mitív népek K.-ával, sem az őskeresztény K.-sal, 
hanem a kommunista manifesztum és Marx más 
műveiben kifejtett teóriák szószerinti értelmezé
sén és tovább következtetésén alapszik. A K. sze
rint az a társadalmi osztály, mely a tőkét (ipari, 
mezőgazdasági és pénztőkét) magántulajdonban 
tartja, tulajdonképen a termelő osztályt (prole
tariátust) leigázza. Ennek felszabadítása a K. sze
rint csupán a termelőeszközök köztulajdonba
vételével remélhető. Bz utóbbi pedig Marx ós 
Engels szerint osak forradalom útján érhető el, a 
forradalompedigmindkettőjükokoskodásaszerint 
úgy következik be, hogy a tőke mind kevesebb 
kézben halmozódik fel (Akkumulationstheorie) 
s ezzel párhuzamosan a tömegnyomor mindig 
nagyobb lesz (Verelendungstheorie), ami forra
dalomba űzi a munkásosztályt. E ma már meg
cáfolt következtetés szerint a bekövetkező forra
dalom nemcsak szükséges, hanem elkerülhetetlen 
is ós ebben is különbözik a K. a szocializmustól, 
mert az utóbbi a békés fejlődés alapján áll, jól
lehet a forradalmat nem veti el; a K. fejlődés 
helyett egyenesen a forradalmat tűzi ki célul és a 
mai termelő rendet és annak intézményeit el akarja 
pusztítani. A K. a kommunista centrális állam 
mindenhatóságát akarja s ezt világpropagandá
val és világforradalommal, óriási agitációval és 
szervezett hadsereggel kívánja elérni, tekintet 
nélkül a különböző államok szervezetére, alkot
mányfejlődésére és művelődési viszonyaira. Míg 
a K. 1905. évi formájában, mikor az orosz forra
dalom idején a szovjet-rendszert kidolgozták, még 

demokratikus alapján állott s még nem kívánta 
a választási jogot és szabadságot eltörölni, addig 
a K.-uak mint bolsevizmusnak uralomra jutásakor 
1917. teljesen a terror alapjára helyezkedett s a 
proletárdiktatúra lenini rendszere szerint az állam 
a nem-proletár lakosságot az állampolgári jogok 
jelentékeny részétől megfosztja, míg a munkás
osztály az egész államhatalmat, a közigazgatást, 
termelést, hadsereget és politikai vezetést kezében' 
tartja. L. még Proletárdiktatúra [(XV. köt.); 
Tanácsköztársaság (XVII. köt.); Szocializmus (u. 
o.); Bolsevizmus, Lenin, Maximalisták, Mense-
vikek, Minimálisták, Oroszország története (XX. 
köt.). V. ö. Szocializmus, Marx, Engels, Lenin 
címszavakat, továbbá: Lenin, State and revolutioa 
(1917);%. a.,Leftwingcommunism (1920); Bukha-
rin and Preobrazhensky, ABC of Communism 
(1922); Clunie, The third eommunistinternational 
(1922); Sor el. La décomposition du Marxisme (3. 
kiad. 1923); Beér, Guide to the study of Marx 
(1924); Sombart, Proletariseher Soeialisinus 
(1924); Waters% L'óvolution du Marxisme (1924) i 
Communist Revie w (1921 óta Londonban); Tugan-
Baranoirszky, Die kommunistischen Gemeinden 
d. Neuzeit (1921); R. Liefmann, Die kommu-. 
nistischen Gemeinden in Nordamerika (1922); 
Diehl, Diktatur d. Proletariats u. das Ratesystem 
(1920); Dietzel, Beitr. z. Gesch. d. Socialismus u. 
Kommunismus (1920). 

Komolló (Comáláu), Háromszék vármegyében. 
(Tr. R.) 

Komor Marcell, építész, 1918 különvált cég
társától, Jakab Dezsőtől s azóta önállóan épített 
néhány villát Budapesten, a Dungyerszky-kúriát 
Újvidéken, több épületet Zsolnán. 

Komori-szigetek (Les Comores), francia gyar
mat az Indiai-Óceánban, ter. 2167 km2, (1921) 
109,860 lak. 

Komornok (Gomoriste), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Komoró, kisk. Szabolcs és Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 846 lak. 

Komorzán (Cámarzana), Szatmár vmegye. 
(Tr. R.) 

Komotau (Ghomutov), város Csehországban, 
(1920 21,123 lak. 

Komotini, város Görögországban, (1920) 21,294 
lakossal. 

Kompolt, nagyk. Heves vm., (1920) 1628 lak. 
*Komura, Jutaro, marquis, japáni államférfi,, 

szül. Hiuga tartományban 1854., megh. 1911 
nov. 24, Nagykövet volt az Egyesült-Államok
ban, 1901. külügyminiszter, 1905. a portsmouthi 
béketárgyalásokon ő képviselte Japánt, 1906. 
londoni nagykövet, 1908. ismét külügyminiszter 
volt. 

Konca (Confa), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Koncháza '(Konchaza), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Koncz, 1. Ákos (koncházai), író, megh. Debre

cenben 1917 jún. 19. 
*2. K. János, hegedűművész, szül. 1894. Buda

pesten és a külföldön nagy sikerrel hangversenye
zett. 1919-ben rövid ideig a Zeneművészeti Fő
iskola tanára volt. 

*Kondenzátormikrofon. A K. egy nagyon vé
kony acélmembránból áll, amely úgy van befogva, 



Kondicionál izmus 

hogy magas önrezgése legyen. A membrán és a 
szilárd fémalaplap között nagyon kicsi (0'025 
mm.) levegőréteg van. Ha a membránra rábeszé
lünk, akkor az rezgésbe jön. A membrán rezgése 
folytán a K. kapacitása változik és ezáltal egy 
odakapcsolt áramforrásból változó töltések jut
nak a kondenzátorba. Az így keletkező ingadozá
sokat egy erősítőbe vezetjük. A K,-t a rádióhír
mondónál használjuk. 
"Kondicionalizmus, így nevezik VericornM&x 

német filozófus után azt a világnézeti elméle
tet, mely az okozatiság fogalmát a tudományos 
vizsgálódásból egészen ki akarja rekeszteni és csak 
azokat a feltételeket hagyja meg, melyek mellett 
a történés végbemegy. Verworn ezzel a felfogás
sal Hodgson és Mach folytatója. V. ö. M. Ver
worn, Kausale u. konditionelle Weltanschauung 
#912); Keim, ürsache u. Bedingung (1913); 
Dennert, Wesen u. Recht d. Kausalitat (1913). 
Utóbbi a K. ellen. 

Kondó, kisk. Borsod, Gömör ós Kishont közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 603 lak. 
*Kondor Bernát, szocialista agitátor, szül. 

ffimonyban 1884. Betűszedő, majd a Károlyi-kor
mányzat alatt a főváros kibővített tanácsában a 
munkásság képviselője, egyébként az Általános 
Fogyasztási Szövetkezet titkára volt A kommün 
első idejében közélelmezési népbiztos-helyettes 
lett, de tisztségét hamarosan letette és Bécsbe 
távozott. Onnan 1924. tért vissza. 

Kondorfa, kisk. Vas vm., (1920) 1392 lak. 
Kondoros, nagyk. Békés vármegyében, (1920) 

6090 lak. 
*Kondylisz, Georgiosz, görög tábornok és po

litikus, szül. 1879. Mint fiatal önkéntes, 1896. 
résztvett a krétai forradalomban, majd Make
dóniában és a balkáni háborúban harcolt. A vi
lágháborúban csapatparancsnok volt, 1919. pedig 
Oroszországban harcolt a bolsevisták, majd a 
törökök ellen. Mint politikus mindig Venizelosz 
híve volt s ennek bukása után Konstantinápolyba 
vonult, ahonnan csak 1922. tért vissza Plasztirasz 
ezredessel együtt, megszervezni a nemzeti moz
galmat. 1923-ban mint hadosztályparancsnok el
nyomta a krétai royalisták zendülései s a köz
társaság mellett és a dinasztia elűzéséért agitált. 
Még u. a. évben az első köztársasági kormány 
hadügyminisztere lett, dePapanasztasziuval való 
ellentéte miatt lemondott, nemsokára azonban 
mint a nemzeti republikánus párt vezére, belügy
miniszter lett. 1925-ben Pangalosz diktátorsága 
idején visszavonult, de már 1926. megszervezte 
az ellenállást és sikerült Pangaloszt elfognia s a 
kormányt kezébe ragadnia. Mint miniszterelnök 
és hadügyminiszter az alkotmányos elnököt, 
Konduriotisz tengernagyot visszahelyezte mél
tóságába, a választásokat kiíratta s miután a 
megejtett népszavazás a köztársaság mellett dön
tött, misszióját teljesítve lemondott. 

Kőnek Frigyes (norvalli), kémikus, 1918. a 
Magyar Tud. Akadémia lev. tagjául választotta. 
1919-ben kisérlotügyi igazgató lett. Újabb tudo
mányos dolgozatai az organikus kémiai ós a 
gyógyszer-szintézissel, analitikával, technikai és 
technológiai problémákkal foglalkoznak és hazai 
B külföldi folyóiratokban láttak napvilágot. 

Konstantinápoly 

*Konen, Heinrich, német fizikus, szül. Kölnben 
1874 szept. 16. A bonni egyetem tanára; főleg 
spektroszkópiával foglalkozik. Főbb müvei: 
Leuchten d. Gase u. Dámpíe (1913); Atlas d. 
Bmissionsspektren (Hagenbachhal, 1905). Társ-
szerkesztője a Handb. d. Spektroskopienak. 

Kongmim, kínai város, (1923) 70,000 lak. 
Kongó (Belga-K, Gongo-Belge) (XI. k.), Bel

gium gyarmata az Egyenlítői Afrikában, ter. 
2,365,000 km2, (1925) a bennszülött lakosság száma 
körülbelül 10.000,000 volt, amelyből az 1920. nép
számlálás 6.568,410-et ténylegesen megszámlált, 
a többi a hozzávetőleges felbecsülésen alapszik. 
Az európaiak száma (1923) 10,037 volt, kiknek 
több mint fele belga, a többi portugál és angol. 
Új fővárosa Léopoldviüe, (1920) 6000 lak. 

Konia, város Törökországban, (1924) 71,000 
lakossal. 

Konitz (Chojnice), város Lengyelországban, 
(192D 10,409 lak. 

Konkolyfalva (Negreni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Konkoly-Thege Miklós, csülagász, megh. 
Budapesten 1916 febr. 17. 

Konop (Conop), Arad vm. (Tr. R.) 
Konotóp, város Ukrajnában, (1923) 29,104 lak. 
Konrád Jenő, elmeorvos, megh. Budapesten 

1919 márc. 13. 
Konstantin, 1. XII. K., görög király, meghalt 

Palermóban 1923 jan. 11. A világháború kitöré
sekor Venizelosz miniszterelnökkel szemben a 
végsőkig igyekezett a neutralitást megőrizni, de 
1917 jún.-ban Jonnart francia szenátor, mint az 
entente főbiztosa, ultimátummal követelte K. 
trónról való lemondását. K. ekkor három évig 
Svájcban időzött, miután helyetteséül fiát, Sán
dor királyt tette meg. Midőn ez 1920. meghalt, 
népszavazás útján visszahívták s ő, bízva az 
angol politikában, asévresi békében Törökország
nak adott kisázsiai részt fegyverrel akarta vissza
szerezni, de 1922 szept. -ben Kemal megverte a 
görög sereget, mire forradalom tört ki s Venize
losz hívei felülkerekedve, K.-t véglegesen lemon
dásra kónyszerítették, fia, György javára, akit 
azonban szintén megfosztottak trónjától. Leányai 
közül Helén hercegnő Károly román trónörökös 
felesége lett 1921 márc. 10. 

2. K. Konstantinomon, . orosz nagyherceg, 
megh. Szent-Pétervárott 1915 jún. 16. 

Konstantin Frida, Szablya Jánosné, festőnő, 
megh. Budapesten 1918 dec. 29. 

Konstantinápoly (1. XI. köt.), a békekötés 
előtti Törökország fővárosa (törökül Sztambul), 
(1924) külvárosaival együtt 700,000 lak., a nagy
mértékű kivándorlás és politikai zavarok követ
keztében kb. 100,000 görög és 60,000 örmény 
hagyta el K.-t az utóbbi években. A lakosság 
jelenlegi megoszlása: 175,000 görög, 60,000 ör
mény, 70,000 zsidó, a többi legnagyobbrészt tö
rök. K.-t 1919 óta ténylegesen a Népszövetség 
nemzetközi bizottsága igazgatja. Az új Török
ország megalakulása óta K. csak névleg volt 
főváros, mert Angorából irányították az állam
ügyeket, hivatalosan 1924 márc.-ában, Abdul-
Medzsid szultán elűzése után végképen elvesztette 
fővárosi jellegét. Jelenleg csak a nagykövetsé-
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gek palotái vannak K-ban, de politikailag An
góra a főváros. 

Konstantinápolyi 1515. évi székely rovás-
irásos emlék, Marsigli székely rovásnapt'ira 
(1. XX. köt.) és az 150Í-iki csikszentmiklósi Jel
irat után egyik legrégibb ós leghitelesebb emléke 
az ősi székely írásnak. A II. Ulászló király által 
1512. Bélai (Bilaji) Barnabás Szörényi bán veze
tése alatt I. Szelim török szultánhoz küldött ma
gyar követségnek egy tagja, az udvarhelymegyei 
Kedei (Keteji) Székely Tamás véste az Atik-
Ali basáról elnevezett konstantinápolyi követségi 
szállás istállójának külső falára, annak emlékére, 
hogy őket ott a szultán több éven át visszatar
totta. Eredetije nem maradt fenn. A Verancsics 
Antal és Zay Ferenc portai követségéhez csat
lakozó Dernschwam János, a Fuggerek é3 Thur-
zók magyarországi binyabérleteinek intézője má
solta le 1553—55 közt. Dernschioamnak az 
augsburgi Pugger-levéltárban őrzött naplójában 
fedezte fel 1913. a magyarul is értő Bábinger 
Ferenc német történettudós és fényképét kibetü-
zés végett megküldte Kopenhágába Thomsen 
Vilmosnak, a szibíriai Orkhon-melléki kök-török 
sziklafeliratok világhírű megfejtőjének. A dán 
tudós ismerte fel azután, hogy a háromsoros 
emlék a székely rovásírással van írva s megfej
tési kísérletét ez írás magyar búvárának, Se
bestyén Gyulának küldte meg. Az ő, részben még 
ma is hiányos olvasásával és glosszáival adta ki 
az emlék szövegét Babinger az Ethnographia 
1913—14. évf .-ban. V. ö. Sebestyén Gyula, A ma
gyar rovásírás hiteles emlékei (Budapest 1915). 

Konstantza, romániai város, 1. Constanta. 
(XX. k.) 

Konstanz, 1. kerület Baden tartományban, 
ter. 3850 km2, (1925) 337,508 lak. Fővárosa K., 
(1925) 31,252 lak. 

Konstruktivizmus, 1. Expesszionizmus- (XX k.) 
Konszka (Konská), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kontinentalizmus (1. XI. köt.), az imperializ

mussal (1. X. és XX. köt.) rokon törekvése az 
államoknak, melyek a kapcsolatos szárazulato
kon akarnak terjeszkedni, így Oroszország Ázsiá
ban, az Egyesült-Államok Észak- és Dél-Ameri
kában, Anglia a Délafrikai Uniótél É.-ra és 
Egyiptomtól D.-re egész Afrikában és Szueztől 
K.-re Kelet-Ázsiáig és Ausztráliáig. A K. hatalmi 
törekvés, mely egyik állam hegemóniáját kívánná 
biztosítani a kisebb államok felett s amelyet gazda 
sági berendezkedéssel mozdítanak elő, pl. Anglia 
a Fokföld—Kairo-vasúttal. A német szocialisták 
a K. fogalommal azonban éppen az európai álla
mok gazdasági és kulturális közeledését jelzik. 

Kóny, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 2062 lak. 

Konyár, nagyk. Bihar vm., (1920) 2905 lak. 
Konyha (Kuchyna), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kónyi, kisk. Somogy vm., (1920) 491 lak. 
Kónyi, 1. János, XVIII. sz.-i író, újabb biblio

gráfiája : Bayer Alice, Marmontel hatása Magyar
országon (Budapest 1916); Várady Imre, Gellert 
hazánkban (1917); Ember Nándor, A magyar ok-
tatómese története 1786-1807 (írod. Közlem. 1918). 

2. K. Manó, megh. 1917 dec. 24. Budapeste-i. 
*Koort, Jan, észt szobrász, szül. Dorpat mel

lett 1883 nov. 7. Szent-Péterváron és Parisban 
tanult. Parisban és Moszkvában állította ki szob
rait, melyek közt nevezetes a gránit női fej és 
nejeuek fekete gránitszobra, mindkettő a moszk
vai galériában. 

*Koós Aurél (békéi), orvos, szül. Budapesten 
1S74 máj. 4. Tanulmányait a budapesti egyete
men elvégezvén, 1899. orvosdoktorrá avatták. 
1901-ben műtői oklevelet nyert Dollinger tanár 
klinikáján. 1908-ban a gyermekgyógyászati 
klinika tanársegéde lett Bókay tanár mellett. 
1914-ben az egyetemi gyermekklinikával kap
csolatos Stefánia gyermekkórház sobészfőorvo-
sává nevezték ki. 1922-ben a gyermoksebészetből 
egyetemi magántanárrá képesítették. 1923-ban 
egészségügyi főtanácsos lett. Irodalmi dolgozatai 
jórészt a gyermekek sebészi megbetegedésével 
foglalkoznak s magyar ós német nyelven jelen
tek meg. 

Kopács (Kopacevo), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Kopacsel (Őopácel), Fogaras vm. (Tr. E.) 
Kopár (Kopár), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Koxíárhegy (Krokava), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kopcsány (Kopcany), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Koponhága (Köbenliavn) (XX. k.), kerület 

Seeland országrészben, ter. 1173 km2, (1921) 
259,020 lak. Fővárosa, egyszersmind Dánia fővá
rosa K., (1921) 561,344 lak., Frederiksbergés Gjen-
tofte-Ordrup külvárosokkal 710,353 lak. 

Kópháza, kisk. Sopron vm., (1920) 1795 lak. 
*Kopits, 1. János, szobrász, szül. Kaposvárott 

1872 szept. 9. Az Iparrajziskolán és az Iparmű
vészeti iskolán végezte tanulmányait s külföldi 
tanulmányutak után Budapesten telepedett le, 
ahol 1903. a nyíregyházai új Samassa-templom 
oltárainak szobrait faragta, 1910. a kaposvári 
Kossuth-szobrot mintázta és számos síremléket 
és plakettet (pl. Mágócsy-Dietz Sándor plakettje) 
készített. 

2. K. Jenő, orvos, 1919. egyetemi rendkívüli 
tanár lett, 1922. egészségügyi főtanácsos. Negy
ven szakértekezése jelent meg az ortopédia kö
réből, jórészt német nyelven. 

Kopócsapáti, kisk. Szabolcs és Ung közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 917 lak. 

Koopánd (Copand), Torda-Aranyos vmegye. 
(Tr. R.) 

Kopt»ánymegyer, kisk. Somogy vm., (1920) 
743 lak. 

Koppányszántó, nagyk. Tolna vm., (1920) 1636 
lakossal. 

Kopparberg, lan Svédországban, ter. 30,015 
km2, (1924) 254,723 lak. Fővárosa Falun. 

*Koppel (Ellfeld), Franz, német író, szül. Els-
villeben 1838 dec. 7., megh. Drezdában 1920 jan. 
16. Humorisztikus elbeszélő költeményeket (Cer
vantes auf der Fahrt) és vígjátékokat írt (ez 
utóbbiakat Schönthan E. társaságában), mint: 
Komtesse Guckert, Dio goldene Eva; írt opera
szövegeket is. 

Korányi, 1. Anna bárónő, Soós Elemérné,te&i6r 
1. a Soós-család címszóban. (XVII. köt.) 

2. E. Frigyes báró, politikus, a proletár
diktatúra után alakult Friedrich-kormányban 
1919 szept.-ben pénzügyminiszter lett; apénzügy-
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miniszteri tárcát a Huszár-, Simonyi-Semadam-
és Teleki-kormányban is vállalta, de 1920. dec.-
bea lemondott. 1921-ben kinevezték az Orsz. 
Központi Hitelszövetkezet igazgatóságának el
nökévé, 1923 febr. 20. pedig párisi magyar kö
vetté. 1924 márc.-ban ismét pénzügyminisz
ter lett, de már ugyanez év nov.-ben újra a párisi 
követség vezetésével bízták meg. 

3. K. Sándor báró, orvostanár, 1927. a 
kormányzó a felsőház tagjává nevezte ki. Újabb 
műve: A húgyszervek betegségei (2. kiad. 1923). 

Korb (Gorbi), Pogaras vm.'(Tr. R.) 
•Korb, 1. Böske, festő, K 2. leánya, szül. Buda

pesten 1899 máj. 22., megli. u. o. 1925 okt. 17. 
Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán vé
gezte Réti István osztályán s 1923. feltűnést 
keltett első gyűjteményes kiállításával Buda
pesten (Az apostol, Danaé stb.), 1925. hasonló 
sikert aratott Rómában. Az 1925—26-iki buda
pesti Akt-kiállításon szereplő művei közül Kinyi
latkoztatás c. képe a Szépművészeti Múzeumba 
került. 

2. K. Flóris, építész, 1920. megépítette a sze
gedi egyetem ideiglenes épületét s megbízást 
kapott u. o. az új klinika felépítésére. 1922. a 
műegyetemen tb. rendes tanári címet kapott. 
1924.'plnyerte a Kisfaludy-Társaság Greguss-
díját a Debrecenben épülő egyetemi pavillonokra. 

Korbuly József, hírlapíró, megh. 1917 febr. 9. 
Korcsona (Corcsona), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Kordéháza (Kordíky), Zólyom vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kordofan, tartomány Angol-Egyiptomi-Szu

dánban, ter. 308,000 km2, (1922) 486,622 lak. Fő
városa El-Obeid, 25,000 lak. 

Korea (japánul Gso-szen), japáni gyarmat, 
ter. 217,826 km2, (1924) 18.677,800 lak. Fővárosa 
tetZ. K. a következő 13 tartományra oszlik: 
Észak- és Dél-Csuszei, Észak- és Dé'.-Heian, 
Észak- és Dél-Kankjo, Keiki, Észak- és Dél-
Keiso. Kogen, Kokai, Észak- és Dél-Zenra. V. ö. 
Bland, China, Japán u. K. (1921). 
•Korianty, Albert Vojciech, lengyel politikus, 

szül. Sadzavkán 1873 ápr. 20. Előbb újságíró, 
majd 1903-tól tagja volt a német birodalmi gyű
lésnek. A háború végén lengyel állampolgár és 
képviselő lett s mint túlzó nemzeti, a felsőszilé
ziai németellenes felkelést az 1920—21-iki nép
szavazás alkalmából ő szervezte. 1923-ban tárea-
nélküli miniszter és miniszterelnökhelyettes volt, 
Pilsudski 1926-iki kormányrajutásakor azonban 
vissza kellett vonulnia a politikai szerepléstől. 

Korfu, sziget, görög nomosz, ter. 949 km2, 
(1920) 122,492 lak. Fővárosa K (Kerkyra), kikötő, 
26,954 lak. A világháború folyamán jelentős 
fontosságra emelkedett azáltal, hogy a Ny.-i 
hatalmak a Szerbiából menekülő szerb hadsereg 
pihenőhelyéül jelölték ki. Mivel a hadsereggel 
együtt a kormány is K.-ba költözött, a sziget 
voltaképen a szerb állam polgári és katonai kor
mányainak székhelyévé lett. Erzsébet királyné, 
később n. Vilmos német császár kedvenc tartóz
kodási helyén jött létre angol-cseh közvetítés 
mellett az 1917 júl. 20-iki ú. n. korfui paktum 
is, mely a délszláv területeket szerb hegemónia 

Kormányzó 

alatt egyesítette. A háború befejezése után az a 
merénylet tette nevezetessé, melyet albán föl
dön az olasz határmegállapltó bizottság ellen 
elkövettek és melynek Tellini olasz tábornok 
áldozatul esett. Erre K.-t 1923 aug. 31. olasz 
csapatok szállották meg és tartották megszállva 
szept. 27-ig, amikor Görögország, mely ellen a 
merénylet gyanúja irányult, elégtételt adott 
s K. továbbra is görög terület maradt. V. ö. 
LasturelV., L'affaire italo-grecque de 1923 (1925). 

Korica, város Görögországban, (1920) 23,243 
lakossal. 

•Korinthos ós Argolis, görög nomosz, ter. 5116 
km2, (1920) 163,455 lak. Fővárosa Nauplia. 

Korlát, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 637 lak. 
Korlátfalva (Bozbohy), Nyitra vmegye. (Tr. 

Cs.-Sz!.) 
•Korláth Endre, politikus, szül. Botf'alván (Ung 

vm.) 1881 rnárc. 17. Iskoláit Sárospatakon és 
Kolozsvárott, majd Budapesten végezve, ügyvéd 
lett Ungváron. Az összeomláskor városi tanácsos 
volt s a ruszinszkói magyarság érdekében tett 
fáradozásaiért a magyarság 1923. képviselőjének 
választotta a prágai országgyűlésre, ahol tevé
keny működést fejt ki. 

Korláthelmec (Ghomec), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Korláti (Korlátovo), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Korlátkő (Gerová a Lieskové), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
•Kormányfőtanácsos, I. Kormánytanácsos. 

(XX. köt.) 
•Kormánytanácsos és kormány főtanácsos 

Horthy Miklós kormányzó által alapított és ál
tala kitüntetésképen adományozni szokott cím. 
A kormányfőtanácsost épp úgy, mint a királytól 
kinevezett udvari tanácsost a méltóságos, a K.-t 
pedig épp úgy, mint a királytól kinevezett királyi 
tanácsost a nagyságos címzés, megszólítás illeti 
meg. 

•Kormányzó gyakorolja 1920 óta az államfői 
hatalmat Magyarországon. IV. Károly király 
ugyanis 1918 nov. 13. az eckartsaui nyilatkozat
ban az államügyek viteléről lemondott és így az 
államfői teendők ellátására hivatott szerv a ma
gyar közéletben hiányzott. Ez a hiány természe
tesen igen sok hátránnyal járt, úgy, hogy az 1920. 
összegyűlt nemzetgyűlés egyik legfontosabb és 
legsürgősebb alkotása e hiány betöltése volt. 

A magyar alkotmány értelmében a királyi 
hatalomban foglalt jogok gyakorlására olyankor, 
mikor a királyi szék betöltetlen vagy a király 
működésében kiskorúság, távollét stb. következ
tében akadályozva van, a nádor hivatott. Azon
ban a nádorválasztást az 1867. VII. t.-c. a nádori 
intézmény újabb szabályozásáig elhalasztotta és 
a nemzetgyűlés a szerves új szabályozást a jelen
legi átmeneti állapot céljaira annál kevésbbé 
találta indokoltnak, mert a nádori állás alkot-
mányszerü betöltése királyi kijelölés hiányában 
(1608. k. e. III. t.-c.) úgyis lehetetlen volt. A 
nemzetgyűlés ezért a rendkívüli helyzet orvos
lására oly megoldást választott, amely egy
részt sem az államforma akkor még eldöntetlen 
kérdésének, sem az állandó jellegű nádori intéz
mény újabb rendezésének semmi irányban sem 
prejudikál, másrészt mégis alkotmánytörténei-
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münk hasonló rendkívüli helyzeteiben tett ren
delkezéseivel összhangzatos. E célra a már ismé
telten is alkalmazásba vett K.-i intézménynek 
átmeneti felélesztése mutatkozott legalkalma
sabbnak ; K.-tanácsnak szintén nem szokatlan 
rendszeresítését a testületi működésben nyilvá
nuló nehézség és az egyöntetűség szükséges hiánya 
miatt mellőzték. 

A K. nem tekinthető sajátképem államfőnek, 
minthogy K.-sági államforma nincs. Magyar
ország királyság és így a magyar állam feje 
csakis király lehet. A K.-ság csak a király helyet
tesítésére rendelt intézmény, a K.-t nem állam
főül, hanem az államfői (királyi) teendők ideig
lenes ellátására, a királyi hatalomban foglalt 
jogok alkotmányos gyakorlására (-1920. I. t.-o. 
12. és 13. §.) választották. 

A K. hatásköre a törvényben úgy van meg
állapítva, hogy általában a királyi hatalomban 
foglalt jogok gyakorlása illeti meg; mégis a tör
vény rendelkezései bizonyos korlátokat állapíta
nak meg. B korlátok arra vezethetők vissza, hogy 
alkotmányunk értelmében bizonyos jogokat kizá
rólag a koronás király gyakorolhat (1791. III. 
t.-c). Amiképen az 1446. évi törvények Hunyadi 
János K.-i hatáskörét szigorúan elhatárolják, 
úgy az 1920.1. t.-c. is felsorolja azokat a királyi 
jogokat, amelyek a K.-t nem illetik meg. 

Amíg a történeti magyar alkotmány a király 
és nemzet teljes jogi egyenrangúságán épül fel 
és ennek megfelelően a király és a nemzetet kép
viselő országgyűlés a törvényhozás egyenjogú 
tényezői, addig az átmeneti állapotban a nemzet
gyűlés, majd az országgyűlés mint a magyar 
állami szuverenitás egyedüli törvényes képvise
lete, a törvény szerint egyedül gyakorolja a tör
vényhozó hatalmat. A törvény indokolása szerint 
r^inden hatalom — a királyi is — a nemzettől 
ered és így természetes, hogy amikor a királyi 
hatalom gyakorlásában akadály állott be, a nem
zet maga veheti igénybe az államhatalom teljes
ségót és az államhatalom gyakorlásának további 
módját maga jogosult rendezni. 

A nemzetgyűlés a törvényhozás jogát az 1920. 
I. t.-c.-ben úgy rendezte, hogy az államfői 
teendők ideiglenes ellátására rendelt K.-nak nem 
adta meg azt a törvónyszentesitési jogot, amely 
alkotmányunk szerint csak a koronás királyt 
illeti meg (1790. XII. t.-c), hanem köztársasági 
alkotmányok mintájára csak arra jogosítja fel a 
K.-t, hogy a nemzetgyűlés, illetőleg országgyűlés 
által alkotott törvényt hatvan nap alatt indokai
nak közlésével újabb megfontolás végett egy 
ízben visszaküldje; ez a visszaküldési jog is azon
ban az államforma és az államfő személyének 
kérdésében nem gyakorolható. 

A K. a nemzetgyűlés által alkotott törvényt 
eddig két ízben küldte vissza újabb megfontolás 
végett a nemzetgyűléshez. 

A K. részvétele a törvényalkotásban — ha a 
visszaküldési joggal nem él vagy az országgyűlés 
a visszaküldött törvényt változatlanul fenntartja 
— arra szorítkozik, hogy az országgyűlés által 
alkotott törvényt a megállapított határidő alatt 
(60, illetve 15 nap), kihirdetési záradékkal és 
aláírásával látja el. A K. a kifejlődött gyakorlat 

szerint a törvényt a következő bevezetéssel látja 
el: «Emlékezetül adom ezennel mindenkinek,akit 
illet, hogy Magyarország nemzetgyűlése (ország
gyűlése) a következő törvénycikket alkotta:» 
A törvény szövegét a következő záradék szokta 
berekeszteni: «E törvénycikk kihirdetését ezen
nel elrendelem, e törvénycikket mint a nemzet 
akaratát mind magam megtartom, mind mások
kal is megtartatom.* 

A nemzetgyűlés feloszlatása tekintetében az 
1920.1. t.-c.-ben szabott korlátokat az 1920. XVII. 
t.-c. jelentékenyen enyhítette úgy, hogy a K. fel
oszlatás! jogára is csak az 1848. IV. és 1867. X. 
t.-c.-kek irányadók. A nemzetgyűlés, ilL ország
gyűlés feloszlatása esetében köteles azonban a K. 
az összehívás iránt már a feloszlató rendeletben 
akként rendelkezni, hogy az új országgyűlés a 
feloszlatástól számított három hónapon belül 
összeülhessen. Az elnapolás legfeljebb 30 napra 
terjedhet Kifejezett korlátozás hiányában ter
mészetesen megilleti a K.-t az országgyűlés bere
kesztésének, összehívásának és megnyitásának 
joga. B jogokat a K. a nemzetgyűlések működési 
idejének leteltével igénybe is vette. 

Ha ezek után a K. jogi helyzetét a törvény
alkotásban minősíteni akarjuk, bizonyos pozitív 
közreműködést tőle nem lehet eltagadni s az a 
megállapítás, hogy a nemzetgyúTés, illetőleg 
országgyűlés egyedül gyakorolja a törvényhozó 
hatalmat, valójában bizonyos kiegészitésreszorul. 
Nemcsak a kormány törvényjavaslataira nézve 
a K.-val szemben fennálló miniszteri felelősség
ből önként folyó előzetes jóváhagyási jog jön itt 
figyelembe, hanem az is, hogy a K. a visszakül
dési jog gyakorlása után az országgyűlést fel is 
oszlathatja (1920. XVII. t.-c.) és így hatályos 
eszközök állnak rendelkezésére a tekintetben, 
hogy az országgyűlés által alkotott törvény al
kalmazásra ne kerüljön, valóságos törvénnyé 
ne váljék. A kihirdetési kötelesség elmulasztásá
nak következményei sincsenek a törvényalkotás 
folyama szempontjából megállapítva ésazország-
gyűlésnek nincs törvényes módja, hogy a kihir
detésről maga gondoskodjék. 

A végrehajtó hatalom terén a K. jogköre a 
királyéval általában azonos és a törvény inkább 
csak szabatosság okából állapít meg néhány 
olyan elvet, amely eddig talán nem nyert egész 
világos törvényi szabályozást. így kimondja, 
hogy a végrehajtó hatalomnak a királyt illető 
része csakis a nemzetgyűlésnek, illetőleg ország
gyűlésnek felelős minisztérium által gyakorol
ható és a K. minden rendelkezése és intézkedése 
csak az illetékes miniszter ellenjegyzése mellett 
érvényes (1848. III. t.-c.). Az ellenjegyzés szük
ségessége kiterjed a fegyveres erőre vonatkozó 
rendelkezésekre is, azonban a nemzeti hadsereg 
vezérletére, vezényletére és belszervezetére vo
natkozó alkotmányos hadügyi jogok érintetlenül 
maradnak. A honvédelmi miniszter előterjeszté
sére a K. nevezi ki és lépteti elő a magyar kjjj 
honvédség tisztjeit (1922. III. t.-c. 4. §). 

A K. képviseli Magyarországot a nemzetközi 
viszonylatokban. Követeket küldhet és fogadhat, 
a minisztérium útján szövetségeket és szerződé
seket köthet a külhatalmakkal, de a törvény-
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hozás tárgyait illetőleg csak az országgyűlés 
hozzájárulásával. Békekötéshez és hadüzenethez 
az országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges. 
A hadseregnek az ország határán kívül alkal
mazását közvetlen veszély esetén a K. a minisz
térium felelősségére elrendelheti ugyan, de kö
teles az országgyűlés utólagos hozzájárulását 
azonnal kikérni (1920. XVII. t.-e. 2. §.). 

Nem adhat a törvény szerint nemességet a K., 
minthogy e jog csak a koronás királyt illeti meg 
{1790. III. t.-c). Ennek folytán természetesen a ne-
mességi üggyel kapcsolatos egyéb jogosítványo
kat (elónév-, címeradományozás) se gyakorolhatja 
(még örökbefogadással kapcsolatban sem); városi 
elmert azonban már adhat és egyébként a cím- és 
kitüntetés adományozásának joga is megilleti. 
B jogkörrel a K. általában élt is; igy adományozta 
magasabb hivatali állások címét, új címeket rend
szeresített (kormány-, pénzügyi, egészségügyi 
főtanácsos, tanácsos stb.), a legfelsőbb elismerés
ben nyüvánuló kitüntetést adta, a vitézi intéz
ményt alapította, új érdemrendet (magyar érdem
kereszt) hozott be, külföldi rendjelek viselését 
engedélyezte stb. A királyok által alapított rend
jeleket általában nem szokta adományozni és a 
sub auspiciis Eegis kitüntetést változott alakban 
(sub auspiciis Gubernatoris) újította fel. A régi 
címek, kitüntetések, nemességek stb. természete
sen érvényben vannak ós a rendjelek is viselhetők. 

Bár a főkegyúri jogot Hunyadi János gyako
rolta, azt a törvény ezúttal a nem katolikus val
lású K.-nak nyilván célszerűségi szempontból 
nem adta meg (L Főkegyúri jog). 

A közkegyelem adásának az 1920.1. t-c, által 
elvont jogát az 1848. Hl. t.-c. 32. és az 1870. 
XVIII. t.-c. 9. §-ának korlátai között az 1920. 
XVII. t.-c. 3. §-a ismét megadta a K.-nak és e 
jogkörrel a K. ismételten ólt is (1920 dec. 24, 
1921 jún. 16., aug. 20., nov. 3., dec. 22.). 

Az 1920.1. t.-c. 14. §-a szerint a K. személye 
sérthetetlen és a királyt megillető büntetőjogi 
védelemben részesül. A teljes felelőtlenség azon
ban nem illeti meg, amennyiben a nemzetgyűlés, 
illetőleg országgyűlés az alkotmány vagy a tör
vény megszegése esetén legalább száz tag írás
beli indítványára az összes tagok kétharmad 
részének szavazatával felelősségre vonhatja. Az 
eljárás az 1926. XXII. t.-c.-ben nyert szabályozást 
oly módon, hogy a bíráskodást a felsóházból az 
1848. III. t.-c. 34. §-a szerint szervezett bíróság 
gyakorolja. 

A K.-t a törvény szerint főméltóságú cím illeti 
meg (15. §.). Az országgyűlés állapít meg részére 
tiszteletdijat (16. §.); e tiszteletdíj az 1920. II. t.-c. 
2. §-a szerint évi három millió korona, az 1925. 
IX. t.-c. szerint 48,000 aranykorona. 

AK-nak nincsudvara,ahivatali tenni valók ellá
tására szükséges hivatalt(kabinetirodát)aminisz-
tériuni szervezi melléje a költségvetés keretében. 

A király személye részére biztosított külön
leges mentességek (adó-, illeték-, vám-, stb. men
tesség) — amennyiben a-királyi hatalomban fog
lalt jogok gyakorlásával nem kapcsolatosak — 
külön rendelkezés nélkül nem illetik meg a K.-t; 
számos törvény és rendelet azonban a K.-nak ki
fejezetten is biztosít egyes mentességeket, ame-

lyek azonban rendszerint a köztisztviselőket álta
lában megilletik (pl. közmunkamentesség, útvám 
mentesség stb.). A K. családjának és kíséretének 
tagjai természetszerűleg semmiféle jogállást nem 
élveznek, de a K. felesége a magyar jogi és tár
sadalmi gyakorlat alapján osztozik férje rang
jában és címében, hivatalos alkalmakkor katonai 
tiszteletadás illeti és megfelelő társadalmi tisz
telet veszi körül. 

A K. tisztének elfoglalása előtt a nemzetgyű
lésen esküt tesz az alkotmány és törvények meg
tartására, a függetlenség és területi épség védel
mére (18. §-)• 

K.-ul a nemzetgyűlés az 1920. II. t.-c. sze
rint a törvényben felsorolt érdemek alapján 
nagybányai Horthy Miklóst választotta meg, 
aki az előirt esküt a nemzetgyűlés szine előtt 
1920 márc. 1. letette. A K. működési ideje nem 
lett megállapítva. Ha a K.-i tiszt az államfői ha
talom gyakorlásának végleges rendezése előtt 
üresedik meg, a K.-t a magyar állampolgárok 
közül az országgyűlés két háza titkos szavazással 
együttes ülésben választja meg (1926. XXII. t.-c.). 

•Kormányzótanács. 1920-ban felmerült a gon
dolat, hogy az államfőitennivalók ellátására K.-ot 
kellene szervezni. Ezt a megoldást azonban az 
1920. I. t.-c. indokolása szerint a testületi műkö
désben nyilvánuló nehézség és az egyöntetűség 
szükséges hiánya miattmelíózték. L. Kormányzó. 
(XX. köt.) 

Kormos (Gromos), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kormosó (Krnisov), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kornfeld Móric báró, kulturpolitikus, szül. 
Budapesten 1882 dec. 30. Egyetemi tanulmányait 
a lipcsei ós a budapesti tudományegyetemen vé
gezte és államtudományi doktorátust szerzett 
Sokat foglalkozik közgazdasági, szépművészeti, 
kulturális és társadalomtudományi kérdésekkel. 
A Ganz-Danubius r.-t-nak hosszú időn át volt 
helyettes vezérigazgatója és jelenleg is igazgató
sági tagja. Éveken át elnöke volt a Magyar Vas
müvek és Gépgyárak Országos Egyesületének, 
a Gyáriparosok Orsz. Szövetségének vál. tagja 
és tagja a Nemzeti Bank főtanácsának is. A Szép
művészeti Múzeumnak és a Nemzeti Múzeumnak 
értékes ajándékokat juttatott, ezért az Orsz. 
Gyujteményegyetem igazgatójának választotta. 
A pécsi egyetemen 100 diák ellátására szolgáló 
diákmenzát tart fenn és bőkezűen támogatja az 
orvosi pályára készülő ifjúságot. A Magy. Tud. 
Akadémiánál néhai atyjának, báró Kornf eld Zsig
mondnak emlékére nagyobb összegű alapítványt 
tett. 1927-ben a felsőház tagjának nevezték ki. 

•Kornfeld, Pavi, német expresszionista dráma
író, szül. Prágában 1889 dec. 11. Művei: Die Ver-
führung(dráma, 1917); Hímmel und Hölle(dráma, 
1920); Legende (elbeszélés, 1918); Der ewige 
Traum(vígjáték, 1922); PalmoöderderGekránkte 
(vígjáték," 1924). Lefordította Kálidásza Sakun-
talá-ját (1925). 

•Korngold, ErichWolfgang, német zeneszerző, 
szül. Brünnben 1897 máj. 29. Tizenegy éves 
korában írta a Der Schneemann című zenés néma
játékot (1908), írt zongora- ós kamarazeneműve
ket, továbbá egyfelvonásos operákat: Der Eing 
des Polykrates (1916); Violanta (1916), nagyobb 
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operája: Die tote Stadt (1920). Zenét irt Shakes
peare Sok hűhó semmiért e. színművéhez. 

•Kornilov, Lavr Georgievics, orosz gyalogsági 
tábornok, szül. Üszt-Kamenogorodszban (Szibíria) 
1870 júl. 18., megh. Jekaterinodarban 1918 márc. 
31. Katonai meghatalmazott volt Kínában, majd 
kutató utakat tért Turkesztánban és Kelet-Ázsiá
ban ; a világháborúban, 1915. a szibíriai lövész
dandár parancsnoka volt, 1915 májusban a Dukla-
szorosban megsebesült és az osztrák-magyar se
reg foglya lett. Magyarországon volt elhelyezve, 
de 1916 aug. megszökött, 1917. a forradalmi kor
mány a szentpétervári katonai kerület parancs
nokává nevezte ki. Ő fogta el a cári családot. 
1917. a DNy.-i hadvonalon Brusszilov utódjául 
főparancsnoknak nevezték ki, azonban nem en
gedelmeskedett a Kerenszki-kormány parancsai
nak, amiért Mohilevbe internálták. Később a bol
sevikok elleni harcban elesett. Kerenszki őt teszi 
elsősorban felelőssé azért, hogy Lenin állam-
esinyje sikerült. 

Komis Gyula, filozófus és pedagógus, 1914 a 
pozsonyi, 1920. a budapesti egyetemen lett a filo
zófia tanára. Tagja a Magyar Tud. Akadémiának, 
alelnöke az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak 
és elnöke a Magyar Pedagógiai Társaságnak. A 
III. egyetemes tanücyi kongresszus elnöke volt. 
Újabb munkái: A lelki élet (3 köt., 1917-1919); 
Iskolarendszerünk reformja (1920); Kultúrpoli
tikánk irányelvei (1921); W. Wundt (1921); Be
vezetés a tudományos gondolkodásba (1922); 
Történetfilozófia (1924); Az új középiskolai tan
terv (1924); Nők az egyetemen (1925); A magyar 
filozófia fejlődése és az Akadémia (1926); A régi 
magyar középiskola (1926). Számos értekezést 
írt a filozófiai és pedagógiai folyóiratokba. Szer
keszti az Athenaeum és Magyar Pedagógia cimű 
folyóiratokat és a Filozófiai Könyvtárt. 

Kornislaka (Roqna), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Koróc (Kire/ovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kórod (Goroi). Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Kóródszentmárton (Coroiii S. Martin), Kis-

Küküllő vm. (Tr. R.) 
Koroj esd (Coroesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Koroknya (Grocna), Arad vm. (Tr. R.) 
Korolenko, Vladimír Galaktionovics, orosz 

író, megh. Poltavában 1921 dec. 25. Magyarul 
újabban megjelent művei: Makár álma. Zúg az 
erdő (ford. Tomcsányi János, 1918); Az ördög
szikla (ford. Horváth Béla, 1921). 

Kcromlak (Koroml'a), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Koromnok (Coramnic), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Korompa (Krompachy), Szepes vm., (i9i9) 5845 

lak. 'Tr. Cs.-Szl.) 
Koronoó, kisk. Győr, Mosón és Pozsony közig. 

egy. egyes, vm., Í1920) 1615 lak. 
Korond (Corund), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
Korong (Krog), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Koronka (Goronca), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 

•Koror, a Palau-szigetek egyike, ahol a német 
kormányzó lakott. 1919. Japán birtokába került. 

Kórós, kisk. Baranya vm., (1920) 614 lak. 
Korotnok (Korotnok), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl. 
Korpád, kisk. Baranya vm., (1920) 202 lak. 

Korpás (Koprás), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Korpavár, kisk. Zala vm., 11920! 631 lak. 
Korpona (Krupina), r. t. város Hont vm,. 

(1919) 5338 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Korridor (a. m. folyosó), így nevezik Kelet 

Poroszország ama részét, melyet Németország
nak a versaillesi béke értelmében át kellett en
gednie Lengyelország részére, mint a Danzig felé 
vezető utat, jóllehet a lakosság 92°/0-a a Német
országhoz tartozás mellett döntött a népszavazás 
alkalmával és jóllehet a korábbi breszt-litovszki 
béke is csak a tenger felé vezető útról és a ki
kötő használatáról intézkedik. A jogalap, melyre 
a versaillesi béke támaszkodott, a Wilson-féle 14 
pont, mely a szabad lengyel államot létesiti. 

*Korssursk, város Kiev ukrajnai kormányzó
ságban, (1920) 38,500 lak. 

Kortrijk (Courtrai), város Belgium Nyugat-
Flandria tartományában, (1919) 36,767 lak. 

•Korvin (Klein) Ottó, a proletárdiktatúra egyik 
főszereplője, szül. Nagybocskón (Máramaros 
vm.) 1894 márc. 24. Faipari tisztviselő volt, a 
proletárdiktatúra előtt nem játszott szerepet a 
munkásmozgalomban. A kommün alatt a politikai 
nyomozó-osztály vezetője lett és kegyetlenségei
vel gyűlöletessé tette nevét. A gyorsított tanács 
1919 dec.-ben halálra Ítélte. Az Ítéletet dec. 29. 
hajtották rajta végre. 

Korvina (1. XII. köt.), újabb bibliográfiája: A, 
Heves?/, La bibliothéque du roi Matthias Corvin 
(Paris Í923); Fógel J., Ismeretlen K orvin-kódexek 
a bécsi Nationalbibliothekben (Magy. Bibi. Szemle, 
1924); u. a., Bibhotheea Corvina (u. o. 1924). 
•Korvin Mátyás társaság, 1920 jún. alakult a 

magyar-olasz művészeti és irodalmi kapcsolatok 
ápolására. Elnöke Berzeviczy Albert lett. 

Korytowszki, Yitold, volt osztrák pénzügy
miniszter, megh. Posenban 1923 júl. 12. 

Korzika (La Corse), francia sziget és dépar-
tement, ter. 8722 km2, (1921) 281,959 lak. 

Kós (Kos), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Kós (Kosch) Károly, építész és író, szül. Te-

mesvárott 1883 dec. 16., építészeti tanulmányait 
a budapesti műegyetemen végezte 1907., azután 
tanulmányúton volt Olasz- és Németországban, 
főképp azonban Erdélyben, amelynek székely nép
művészete annyira lekötötte érdeklődését, hogy 
annak elveit és formanyelvét vette legtöbb mun
kájához alapul. Jellemzők e tekintetben a buda
pesti Állatkert pavillonjai, amelyeket 1908—10. 
Zrumeczky D.-vel közösen tervezett. A székelyek 
népművészetéről több tanulmányt írt (Erdély
ország népének művészetéről; Régi Kalotaszeg); 
1909. Ének Attila királyról e. hosszabb költe
ményt adott ki. 

•Kosa Miklós, közgazdasági író, szül. 1888. 
A Gazdasági Hirlap szerkesztője volt. Művei 
közül említendők: Háborús fejek (1917); A pénz 
háborúja (1917); Termeljünk többet (1917); Apénz 
urai{1922); Apestipénz(í924).Fordította Webk 
A szegénység problémája c. művét. 

•Kosani, kerület Görögországban, ter. 6487 km2. 
(1920) 163,004 lak. Fővárosa K, 10,334 lak. 

Kosárfalva (Pavradné), Trencsón vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
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Kosárháza (Kosarovci), Vas vármegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Kosárvágása (Kosiarovce), Zemplén vm. (Tr. 
Gs.-Szl.) 
*Kosáryné Réz Lola, írónő, szül. Ferencakna-

Selmecbányán (Hont vm.) 1892 dec. 7. Közép
iskolai tanulmányait Szélaknán, Selmecbányán 
és Budapesten elvégezvén, Budapesten kereske
delmi szaktanfolyamot hallgatott, majd a Selmec
bányái kereskedelmi szaktanfolyamon tanított. 
1912-ben férjhez ment dr. Kosáry János tanító
képzői tanárhoz. A cseh megszálláskor férjével 
együtt elóbb Sopronha, majd Budapestre költözött. 
1920-ban tűnt fel az Athenaeum regónypályázatán 
Füoména e. regényével. Azóta regényein kívül 
számos novellát írt különböző szépirodalmi folyó
iratokba (Napkelet, Pásztortűz, Nysgat sth.) és 
hírlapokba. Regényeiben, melyeknek tárgyát egy
részt a mai életből, másrészt a történelemből 
meríti, a felvidéki bányavárosok életét és han
gulatát rajzolja. Müveiben realista, hétköznapi 
emberek lelkét elemzi részletesen és mélyreha
tóan. Munkái: Füoména (Budapest 1920); Haza
felé (u. o. 1920); Álom (u. o. 1921); Ulrik inas 
(u. o. 1921); A szép Kamilla macskája (u. o. 
1922); Pityu (u. o. 1924): Karcsi álma (u. o. 
1924); A lángos (u. o. 1924); Mariska három, 
gavallérja és 15 illusztrált elbeszélés (u. 0.1925); 
Sciroccó (a. o. 1925); A János-utcai leánykolónia 
(u. o. 1925); Bici asszony lelkiismerete (u. o. 
1925); Pápaszem (Kolozsvár 1925, Pásztortűz). 

Kosch Károly, építész, 1. Kos alatt. (XX. k.). 
*Kosch, 1. Róbert, porosz tábornok, szül. Glatz-

ban 1856 ápr. 5. A világháborúban 1914. hadtest
parancsnok volt, 1916. a német dunai hadsereg 
vezérletével bízták meg, 1918. Krim megszálló 
seregének volt parancsnoka. 

2. K, Wilhelm, nőmet irodalomtörténész, szül. 
Drahanban (Morvaország) 1879 okt. 2. A leobeni 
bányafőiskola tanára. Főbb művei: Stifter u. die 
Romantik (1905); M. Greif (1909); Das deutsche 
Theater im 19. Jh. (1913); Das Zeitalter d. Roman
tik (1918); Gesch. d. deutschen Litteratur, 1813— 
1918 (1921). Szerkeszti a Bibliothek d. Ostens és 
a Deutsche Quellén u. Studien kiadványokat. 

Kösd, nagyk. Nógrád ós Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 2014 lak. 

Kóser, ReinJiold, német történetíró, megh. 
Berlinben 1914 aug. 25. 

Kosesd (Cosesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kosfalu (Kostelec), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kosgyán (Cosdeni), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kosico = Kassa. 
Kosino = Mezőkaszony. 
Koskóc (Kozkovce), Zemplén vm. (Tr. Os.-Szl.) 
Koslárd (Coslar), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kosna (Gosna), Beszterce-Naszód vm. (Tr. R.) 
Kosóc (Kocovce), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Kosor (ejtsd: koszor), József, horvát drámaíró, 
szül. 1879. A világháború alatt külföldre szökött. 
Jugoszlávia megalakulása után hazatért, de az 
otthoniállapotokkalelégedetlenül,Csehországban 
telepedett meg. Irodalmi mintája Gorkij. Legna
gyobb hatású drámája a Pozar strasti (A szen
vedély tűzvésze). írt regényeket és novellákat is. 
Leghíresebb közöttük a Rasap (Züllés). 

Kosovc (régebben Driri), kerület Albániában,, 
ter. 2135 km2, (1923) 38,153 lak. Fővárosa K. 

Kóspallag kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 782 lak. 

Kossá Gyula, 1. Magyary-Kossa Gyula. (XX. 
kötet.) 

Kossalka János, mérnök, a műszaki tudo
mányok doktora (1. XII. köt.), 1916. a kir. József 
műegyetemen a hídépítéstan nyilvános rendes 
tanárává nevezték ki. Az 1924/26. tanévekben a 
műegyetem mérnöki és építészi osztályának 
dékánja volt. Füzet vagy könyvalakjában meg
jelentmunkái: Aszegedi vasúti Tisza-híd(í90Ú); 
Tartók statikája (I. köt., a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet aranyérmével kitüntetve, 1920);: 
A síkbeli tartók legáltalánosabb munkaegyen
lete (1926). 
*Kossinna, Gustaf, német prehisztorikus, szül. 

Tilsitben 1858 szept. 28. Berlinben a német archeo
lógia tanára, 1909. megalapította a Deutsche Ge-
sellschaft für Vorgeschichte társulatot, annak 
Mannus c. folyóiratát szerkeszti. Főbb művei: 
Die Herkunftder Germánén (1911); Die deutsche 
Vorgeschichte (1912); Die Indogermanen (1921). 

Kossó (Cosava), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
*Kossovo, 'kerület Dél-Szerbiában, ter. 4046 

km2, (1920) 171,082 lak. 
Kossuth (Kosúty a Priekopa), Turóc vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kossuth 1. Lajos (1- XII. köt), újabb bibliográ

fiája : Halász Imre, Égy letűnt nemzedék (Buda
pest 1911); Vas György, K. hírlapi cikkei (Tört. 
Szemle,1913); Pompéry Aurél, K. 1837—1839-iki 
hűtlenségi perének története (Budapest 1913); 
Viszota Gyula, K. hírlapírói munkásságához (Irod.-
tört., 1918); Gyalókay Jenő, K. mint hadtudo
mányi író (Magyar Katonai Közi., 1925); Steier, 
Kossuth és Görgey; Kastner Jenő, K. ésMazzrii 
(Századok, 1925); Pethö Sándor, Világostól 
Trianonig (Budapest 1925). 

2. K. Lajos Tódor (XII. köt.), hosszú beteg
ség után megh. Milanóban 1918 jaa. 6. Holttes
tét 1923. Budapestre hozták s júl. 26. aKossuth-
mauzuleumban helyezték el. 

Kostyán (Kost'any), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kosutány 1. Ignác, egyházjogász, Nagybánya 

város díszpolgárának választotta, Hargita várai ja 
jelképes székely község «falutanítóia». Újabb 
müvei: Egyházjog (A magyarországi egyházak 
alkotmányának ós közigazgatási jogának rövid 
foglalata, Szeged 1923); Bevezetés a kánoni per
jogba (u. o. 1924); A római kat. egyház Erdély
ben (u. 0. 1925). 

2. K- Tamás, acrikultúrkémikus, megh. Buda
pesten 1915 jan. 19. 

Kosz (olaszul Costanco, törökül Isztanköj), áz 
1912. s végérvényesen 1923 óta Olaszországhoz 
tartozó Dodekanezosz egyike az Aegei-tengerbon, 
ter. 282 km2, (1922) 16,169 lak. 

Koszlov, város Szovjet-Oroszországban, (1923) 
44.726 lak. 

Koszó János, irodalomtörténetíró, szül. Lippán 
1892 ápr. 25. Középiskoláit bevégezvén, a buda
pesti egyetemen 1915. tanári és doktori okleve
let szerzett. Többször volt tanulmányúton Paris
ban, Londonban és főleg Németországban. 1918— 
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1922-ig a berlini tudományegyetem magyar lek
tora volt. Innen hazatérve, a budai polgári iskolai 
tanárképző német nyelvi és irodalmi tanszékére 
nevezték ki. A budapesti egyetem bölcsészettudo
mányi kara 1923. a német irodalomtörténetből 
magántanárrá habilitálta. 1923-ban átvette az 
Egyetemes Philológiai Közlöny modern részének 
szerkesztését. Számos kisebb-nagyobb tanulmá
nyán kiviil jelentős az a két munkája, amelyben 
Fessler Ignác Aurél életét és írói fejlődését írta 
meg: Fessler I. Aurél élete és szépirodalmi mű
ködése (Budapest 1915) és Fessler Aurél L, a re
gény- és történetíró (A felvilágosodástól a roman
tikáig, u. o. 1923). Ezenkívül: A költői alkotás 
lélektana (Arad 1917). Cikkei a Phil. Közlönyben, 
& Minervában, a Napkeletben jelentek meg. 

*Kószo István, politikus, szül. Szegeden 1861 
dec. 17. Középiskoláit szülővárosában, az egye
temet Budapesten végezte, azután ügyvéd lett 
Szegeden, ahol élénk részt vett a politikai és tár
sadalmi életben, a 48-as és függetlenségi pártnak 
évtizedeken át volt elnöke. 1920-ban megválasz
tották nemzetgyűlési képviselőnek, 1921 dec. bel
ügyi politikai államtitkár let t 1927. Szeged vá
rosa felsőházi tagnak választotta. Politikai, külö
nösen közjogi cikkeket irt különböző lapokba. 

Koszorány (Kocuricepri Piest'anoch), Nyitra 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Koszorús (Kosorin), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Koszta József, festő, szül. Brassóban 1864 ápr. 

27. Előbb a Képzőművészeti Főiskolán, 1892— 
1897. Münchenben, majd 1900-ig Benczúr Gyula 
budapesti mesteriskolájában tanult s ekkor állí
totta ki első kópét (Hazatérés, Szépművészeti 
Múzeum) s egy történeti kompozícióját: Mátyás 
király találkozása Beatrixszal, az utóbbira a 
Praknói-dijat kapta. Egyideig az Alföld tanyái 
közt festegetett (A mezőn, Szépművészeti Mú
zeum), Nagybányán is dolgozott, 1905. pedig 
Rómába ment, ahol néhány népóletképet s a Há
rom királyokat (Szépművészeti Múzeum, 1907) 
festette. Egy párisi út után Szentesen telepedett 
le s itt festette erős kontrasztokra, érdekes világí
tási ellentétekre épített tájképeit, amelyeket 
1917. állított ki gyűjteményesen Budapesten s 
velük egy csapásra festőink első sorába került. 
Ezek közül a Kukoricatörést megvette a Szép
művészeti Múzeum. Egyéb müvei, amelyekkel 
sikeresen szerepelt Parisban-, Rómában, Berlin
ben, Londonban, Brüsszelben is, 1920-iki gyűjte
ményes kiállításában voltak láthatók Budapesten 
(pl. Szélmalom, Egyedül, Tányértisztogatók), 
majd az 1926-iki kiállításon: Virágcsendélet, 
Dinnyevásár, Felhők stb. Vihar előtt című képét 
megvette a székesfőváros. 1927-ben a magyar 
táj- és életképkiállításon második díjat nyert. 

Kosztaialva (Gosteni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Kosztesd (Costesti), Hunyad vm. (Tr. R.) 
•Kosztkamat, 1. Kosztpénz. (XX. k.). 
Kosztolányi Dezső (1. XII. köt.), a Nyugat c. 

fo'yóirat főmunkatársa. Újabb verseskönyveiben, 
csatlakozva korábbi irányához, nagy fogékony
sággal, lázas, izgatott hangonszólalta'tja meg lelki 
mozgalmait és élményeit. Líráját bágyadt élet
szemlélet, sok árny, sajátos misztikus életfilozófia | 

jellemzi. Verselő készsége kitűnően fejlett, de 
nem viszi túlzásba a Technikai virtuozitást. 
Ugyanez a misztikus elemnek kedvelése, a sti
lizáló és színező hajlam és az analizálásra való 
törekvés jellemzi elbeszélő munkáit is. Regényei 
közül a legkiválóbb A véres költő; a Néró császár 
korabeli Róma hanyatló erkölcseit mutatja be és 
a feslett erkölcsű római társadalom kitűnő rajzát 
adja. Ezt a regényét a Magyar Tud. Akadémia a 
Péczely-díjjal tüntette ki. Jelentősek K. műfor
dításai is. Nagy verselő készségével igen jól tol
mácsolta Byron ós a XIX. sz. nevezetesebbflancia, 
német és angol költőinek műveit. Újabb munkái: 
1. Verses könyvek: Öcsém (1914—15); Mák 
(Budapest 1919); Kenyér és bor (u. o. l'.<20); 
A bús férfi panaszai (u. o. 1921). 2. Elbeszélések: 
Bűbájosok (1916); Tinta (1916); Káin (1918); 
Páva (1919); Béla a buta (1920). 3. Regényei: 
A rossz orvos (u. o. 1918, németül is); Pacsirta 
(u. o. 1919, németül is); A véres költő (u. o. 1921, 
németül is Thomas Mann előszavával, továbbá 
olaszul Antonio Vidmar fordításában); Arany
sárkány (Budapest 1924); Édes Anna (u. o. 1926). 

*Kosztpénz, az a rendszerint a töke °/0-ában 
meghatározott mellékszolgáltatás, amelynek fize
tésére az adós annak fejében kötelezi magát, 
hogy a hitelező viszont a hitelbe adott dolog vé
telárát az eladáskori árviszonyoknak megfelelő 
összegben, vagy a kölcsönösszeg visszafizetését 
lejáratkor névértékben fogja elfogadni, vagyis 
annak fejében, hogy a hitelező a pénz értékcsök
kenésének kockázatát kifejezetten magára vál
lalja. A K. annál magasabb, minél nagyobb arányú 
értékcsökkenésre lehet számítani a lejáratig. A K. 
kikötése nálunk abban az időben vált szokásossá, 
amikor a pénz értéke állandó, fokozatos vagy 
ugrásszerű csökkenésen ment keresztül és így a 
hitelezés csak vagy az átértékelés vagy K. kikö
tésével lehetett a hitelező szempontjából reális. 
A K. eleinte a valutaüzlet körében játszott sze
repet s azt az ügyletet értették K. ügylet alatt, 
amikor a hitelező a rendelkezésére álló állandó 
értékű külföldi valutát olyan kikötéssel adta 
kölcsön az adósnak, hogy az adós az idegen pénz
nemben keletkezett tartozást nem az idegen pénz
nemben valósággal, nem is az idegen pénznem le
járatkori árfolyama szerint belföldi pénznemben, 
hanem a kölesönnyujtáskori árfolyamot a köl
csönzés időtartamához képest előre megállapított 
mértékben meghaladó árfolyam szerint fogja bel
földi pénznemben visszafizetni. Később az érték
papír tőzsdei vásárlására nyújtott kölcsön vagy 
értékpapír hitelezett vételára után lett szokásossá 
K. kikötése, amely azután a készpénzkölcsön 
egyéb eseteiben is gyakorivá vált. A K. mértéke 
tőzsdei jegyzés tárgya volt és pedig mint heten-
kint fizetendő mellékszolgáltatás. (Heti pénz). 
A K. abban az időben, amikor a pénz értékcsökke
nése rohamos volt, heti 8—10°/0-ot is kitett, a pénz 
értékének állandósulásával azonban rohamosan 
csökkent, úgy hogy utóbb egészen elvesztette a 
jelentőségót. A bírói gyakorlat olyan esetekben, 
amikor a K. kikötésében a pénztartozás átértéke
lésének kikötését pótló megállapodást látott, attól 
a jogvédelmet nem tagadta meg, sőt a pénztar
tozás késedelmes teljesítése esetére a törvény. 
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hozás az 1923. XXXIX. t.-c.-ben a K.-hez hasonló 
mellékszolgáltatást állapított meg. L. Kamat. 

Kosztroma, 1. kormányzóság Szovjetorosz
országban, ter. 35,650 km», (1920), 823,923 lak. 
Fővárosa K., (1923) 59,881 lakossal. 
•Kosztügylet 1. Kosztpénz. (XX. köt.) 
Kót (Kot), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kótaj,nagyk.&a#oZcsésUngközig. egy. egyes, 

vm., (1920) 3331 lak. 
•Kotál Henrik, építész, szül. Budapesten 1874 

júl. 5., u. o. végezte az építóipariskolát, 1894— 
1902-ig Alpár Ignáenál, 1903—1905-ig Hikisch 
Rezsővel társult, utána önállóan működött. Szá
mos bérházon kívül ő építette a jászberényi és 
szolnoki takarékpénztárt, a kunhegyesi szállót és 
vigadót, a szatmári főgimnáziumot, Frigyes fő
herceg magyaróvári gazdasági épületeit, a duna
keszi, pécsi, békéscsabai hivatalnok- és munkás
telepeket stb. 
•Kotász Károly, festő és grafikus, szül. Buda

pesten 1872 nov. 4., ahol 5 éven át Morélli 
Gusztávnál tanulta a fametszést, utána Schmahl 
H. építész irodájában működött. Éégi vágya azon
ban a képíráshoz vonzotta s ily tanulmányokat 
végzett a müncheni akadémián, egy éven át Paris
ban és Olaszországban. FestményeibőlBudapesten 
1923. és 1925. gyűjteményes kiállítást rendezett 
(Hazatérés, A paták partján, Tél, Búcsü Bes-
nyön, A három királyok stb.). 

Kotka, kikötőváros Finnországban, (1923) 12,898 
lakossal. 
*Kotlán Sándor, zoológus és parazitológus, szül. 

Szomolányban 1887. Az állatorvosi oklevelet 1911., 
az állatorvosi doktori fokozatot 1918. nyerte el. 
1921-ben az Állatorvosi Főiskolán segédtanárrá 
nevezték ki s előbb a parazitológia, majd 1923. 
a zoológia előadásával bízták meg, 1926. pedig 
a nyilvános rendkívüli tanári címet kapta. Az 
1924—1925. tanevet mint az American-Hungarian 
Foundation cseretanára a Miehigan állami mező
gazdasági főiskolán töltötte. Kizárólag a parazi
tológia körébe tartozó, bel- és külföldi folyóiratok
ban megjelent dolgozatai közül fontosabbak: A 
hazai lovakban elő forduló Sderostomidák(19í9); 
Űj-puineai madárcestodált (németül és angolul 
is); Ober Spargarum Eaillettiu. üibothciocephalus 
Kailletti (1923). 

Kótliget (Gotiglet), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kotmány (Kotmanová), Nógrád vmegye (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kotor (Kotoriba), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Kotoriba = Kotor. 
Kotormány, kisk. Vas vm., (1921) 171 lak. 

•Kotsis Iván, építész, szül. Aradon 1889 dec. 15. 
Tanulmányait 1907—1911-ig végezte a Műegye
temen, amelyen 1919—1922-ig mint magántanár, 
azóta mint nyilvános r. tanár működik. Tőle való 
a széphalmi Kossuth-kastély (1914), a margit
szigeti szabadfürdő, a víztorony melletti kioszk 
és kertrendezés (1923), a Regnum Marianum buda
pesti temploma, József kir. herceg tihanyi kas
télya (1924), a IV. Károly király-templom s a 
ferencesek rendháza Zalaegerszegen (1925). Ta
nulmányokat is írt az olasz renaissance-épitészet 
köréből: Tanulmányút Olaszországban (Buda
pest 1912); Az olasz renaissance formaképzése 

(u. o. 1920); Az olasz renaissance építőművészet 
alaktana (u. o. 1920). Egyéb művei: Tervezet a 
Műegyetem építési osztályának épületére (Buda
pest 1918); Tervezetek 1912—1922. (u. o. 1922); 
Családi házak (u. o. 1922). Szakirodalmi műkö
déséért magkapta a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Fittler-érmét. 

Kottbus, porosz város, (1920) 50,420 lak. 
Kovách Aladár, sebészorvos, megh. Buda

pesten 1922 márc. 4.1916-ban udvari tanácsos lett. 
Kovacica = Antalfalva. 
*Kovács, 1. Alajos, statisztikus, szül. Gyön

gyöspüspökin 1877 jan. 6. Iskoláit Egerben és 
Budapesten végezte. 1898-ban került a központi 
statisztikai hivatalhoz, ahol fokozatosan emel
kedve, 1924. igazgató lett. 1920-ban a Magyar Tud. 
Akadémia levelező taggá választotta, a Ferenc 
József Tudományegyetem pedig 1926. díszdoktor
sággal tüntette ki. Főképen demográfiában dol
gozott. Vezette a béketárgyalás statisztikai elő
készítését s az utolsó választójogi reformok sta
tisztikai munkálatait. Főbb munkái: A magyar 
szentkorona országainak népmozgalma (4 köt. 
a Magyar Stat. Közlemények sorozatában, 1905, 
1907, 1910, 1916); A magyar szentkorona or
szágainak 1900. évi népszámlálása (10 köt., Buday 
Lászlóval és Bud Jánossal, 1909); A magyar 
szentkorona országainakWIO. évi népszámlálása 
(3 köt. a Magyar Stat. Közlemények sorozatában, 
1912, 1913, 1920. Utóbbi Magyarország népes
ségi statisztikája címen külön is megjelent. Mind
ezek a munkák németül és franciául is); A ma
gyarországi munkások morbiditása és mortali
tása (németül, Jena 1914); Magyarország népes
ségének fejlődése a török uralom megszűnte óta 
(1918); J$gy helyett három nemzetiségi áUam 
(1919); Eletképes-e a román uralom Magyar
ország keleti felében (utóbbi három franciául és 
angolul is); Hazánk néperejének újjászületése 
(1922); A zsidóság térfoglalása Magyarországon 
(1922); Az 1920. évi népszámlálás (L köt, 1923) ; 
A magyar választójogi reformok számszerű ha
tása (1925). Ezeken kívül kb. 50 kisebb-nagyobb 
cikk és értekezés folyóiratokban, hírlapokban. E 
Lexikonnak is munkatársa. 

*2. K. Andor, evang. lelkész és író, szül. Osgyán-
ban(Gömörvm.)1866okt.l6.Arimaszombatiprot. 
főgimnáziumban és az eperjesi kollégium teol. 
akadémiáján tanult. Hernádvécsén, majd Oros
házán lelkeszkedett, 1917. a bányakerületi evang. 
lelkészi egyesület elnöke, 1918. püspökjelölt, 
1920. békési esperes lett. Irodalmi művei: Bal
zsam (1898); A lélek kenyere az ige (1907); Ün
nepi beszédek (1907); Lelki jtavasz (1909); Béke 
a harcban (3. kiad., 1915); Énekes könyv (1915). 
A Luther-társaság alelnöke. 

*3. K. Dezső, novellaíró, szül. Magyarláposon 
(Szolnok-Doboka vm.) 1866 dec. 29. Középiskolai 
tanulmányait a kolozsvári ref. kollégiumban, el
végezvén, a kolozsvári egyetemen 1896. tanári 
oklevelet szerzett s a kolozsvári ref. kollégiumnak 
előbb tanára, majd igazgatója lett. A múlt század 
nyolcvanas, kilencvenes éveiben az Erdélyi Hiradó 
munkatársa volt. Novellái, elbeszélései, szlnibirá-
latai, cikkei az erdélyi napilapokban, a budapesti 
Hazánkban, az Űj Időkben, a Hétben, az Ország-
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Világban és a Magyar Szalonban jelentek meg. 
1899-ben szerkesztette a Kolozsvári Lapok című 
szépirodalmi folyóiratot, később az Erdélyi Iro
dalmi Társaság — melynek alelnöke — folyó
irata;-, az Erdélyi Lapokat, dr. Kiss Ernővel. írt 
Fodor Menta, Nyiresi Dezső, Menta és más ál
nevek alatt. Nagyobb irodalmimunkásságotfejt ki 
Erdély elszakítása óta és szellemben színmagyar, 
kitűnően megírt elbeszélései népszerűek. Munkái: 
Trifolium (elbeszélések Bedé Jobbal és Fekete 
Nagy -Bélával együtt, Kolozsvár 1891); A dráma 
és regény határai (u. o. 1894); Apró komédiák 
(elbeszélések, u. o. 1900); Ballag már a vén diák 
(elbeszélések, Berlin 1924); Apostolok és csavar
gók (Kolozsvár 1924}. 

*4. K. Erzsébet (székelyhídi), iparművész, szül. 
Báttaszéken 1889 okt. 26. A Képzőművészeti Fő
iskolán végzett tanulmányai után tanára lett a 
Nőipariskolának. Iparművészeti munkáira (butor-
tervek, vas-, ezüst-, textilmunkák tervei) díja
kat kapott az Iparművészeti Társulat kiállítá
sain. Tervei szerint készült a budai várkápolna 
egyik dísz-ornátusa. Az 1926-iki postabqlyeg-
páívázaton első díjat nyert. 

5. K. Gábor, nemzetgazdasági író, megh. 
1920 jan. 29. 1914-ben a debreceni egyetem nyil
vános rendes tanára lett. Újabb müvei: Köz
gazdaságtan (Dános Árpáddal, 1916); A köz
gazdaságtan és a világháború (1916); A világ
háború közgazdasági háttere (1916); A közgazda
ságtan elemei (1918). 

*6. K Gina, festő és iparművész, szül. Mohá
cson 1878 dec. 31. Előbb a Női festőiskolának 
volt növendéke, majd Parisban végzett tanulmá
nyokat s 1910 óta vesz részt a kiállításokon táj-
és csondéletképekkel. Újabban feltűnést keltett 
keramikai munkáival, amelyeknek egy sorozatát 
1919. állította ki (egy részüket megvette a szé
kesfőváros). Egy magaszőtte gobelinjével sikert 
aratott a berlini Sturm kiállításán. 

7. K. Gyula, nemzetgazdasági író,újabb müvei: 
Mag£ar árúforgalmi iroda (1917); A m.kir. 
kereskedelmi múzeum és a világháború (1917); 
Árukivitelünk központosításának kérdéséhez 
(1917). 

8. K. Marcell, jogi Író, 1914. budapesti kir. 
ítélőtáblai bíró, 1918. kir. kúriai bíró lett, amely 
minőségben 1925-ig a Kúria hiteltanácsában 
szolgált és az elszakadásig a fiumei ügyek elő
adóirt volt. 1925-ben nyugalomba vonult és ügy
védi irodát nyitott. Újabb önálló munkái: A fel-
folyamodás (Magyar Jogélet); Perjogi gyakorlat 
jegyzetekkel I—II.; Hiteljogi gyakorlat 1914 
óta 1—II; Valorizáció és bírói gyakorlat (Jog
tudományi Közlöny); A polgári perrendtartás 
magyarázata (2. kiad. 1927). 1915 óta szerkeszti 
a tte, tudományi Közlöny c. folyóirat Perjogi 
Döntvénytár e. mellékletét. 

9. K Pál, jogi író, megh. Kecskeméten 1915 
nov. 24. 

*10. K. Pál (kurtapataki), szobrász és festő, 
K. Gyula festőművész (1860—1899) fia, szül. 
Budapesten 1889 júl. 12. Tanulmányait az Ipar
művészeti iskolában és Parisban, Bourdelienél 
végezte, ott a világháború tartama alatt inter
nálva mintegy 30 plasztikai munkát mintázott 

Kovászna 

(E. A. Seemann tul. Lipcsében), litográfiái lapo
kat és színházi díszleteket festett. Először 1911. 
állított ki Budapesten, ahol 1912. vele készíttet
ték az új okmánybólyeg tervét. 1922-ben gyűj
teményes kiállítást rendezett Lipcsében ós Ber
linben, egyik müvét 1924. megvette a lipcsei 
Nemzeti Múzeum. 

•11. K Sándor, ág. ev. teol. tanár, szül. Velegen 
(Fejér vm.) 1869 máj. 20. A teológiát Sopronban, 
Pozsonyban és Halléban végezte. 1896-ban teoló
giai akadémiai tanár lett Pozsonyban. 1913. 
megalapította az Őrálló és az Ösvény c. lapokat, 
1905—10-ig az Evang. Családi Lapot szerkesz
tette. Munkatársa volt több protestáns egyházi 
lapnak. Önállóan megjelent főbb müvei: Két 
anya harca a X VII. században (Budapest 1897); 
Zay Amália bárónő (1904); A keresztyénség 
útja (1906); Bocskay István (1906, németül és 
tótul is); A rabszolgaság kora a protestáns egy
házban (1906); Két vértanú a XVII. századból 
(1910); Az élet és a nagyság elve a történet
írásban (1911); A magyarság történelmi helye 
a világháborúban (1915). 

12. K. Zoltán (szemerjai), szerkesztő (1. XII. 
köt.), az utóbbi években lefordította Zola Emil 
Rougon-Macquart-ciklusának több kötetét. Minta 
Pallas Nagy Lexikonának és a Révai Nagy Lexi-
konának előbb segédszerkesztője, majd ez utóbbi
nak szerkesztője, összesen 38 lexikonkötet alko
tásában vett vezető részt. 

Kovácsíalva (Kovácová), Zólyom vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kovácshida, kisk. Baranya vm., (1920) 325 lak. 
Kovácsi, kisk. Tolna vm., (1920) 183 lak. 
Kovácspalota (Schmiedeshaj), Nyitra vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kovácsrét (Kisnica), Máramaros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kovács-Sebestyén Aladár, mérnök, udvari 

tanácsos, nyűg. műegyetemi tanár, megh. 1921 
júl. 9. 

Kovácsszénája, kisk. Baranya vm., (1920) 224 
lakossal. 

Kovácsvágás, kisk. Abaúj-Tuiüa vm., (1920) 
740 lak. 

Eov&csy Sándor, közgazda, nyűg. miniszteri 
tanácsos, megh. 1922 szept. 9, 
*Kovalevszky, Maxim, orosz szociológus és 

gazdaságtörténész, szül. Harkovban 1851, megh. 
Szentpéterváron 1916. Müveit nagyobbrészt fran
ciául írta. Fontosabbak: Origines de la déinoc-
ratie; Instítutions politiques de la Russie; Origi
nes et dóveloppement de la famille et de la pro-
prióté; Francé économique et sociale a la veille 
de la revolution (2 köt.). Legkiválóbb műve, mely
ben egyik legnagyobb gazdaságtörténésznek bizo
nyult : Histoire économique de l'Europe (7 köt.), 
melyet németre is lefordítottak. 

Kővár (Kőtáre), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kovarc (Kovárce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kovás (Goas), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kováskápoínok (Fánresti), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kovászi (Covásinfi), Arad vm. (Tr. R) 
Kovászna (Govasna), Háromszék vm., (19a* 

4947 lak. (Tr. R.) 
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Kovászó (Kovászó), Bereg vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Kováts, 1. Andor, büntetőjogász, szül. Kecs
keméten 1884 ang. 25. Jogot több hazai főisko
lán és Münchenben tanult, utóbb bírósági szol
gálatba lépett. 1910—1923-ig Kecskeméten jog
akadémiai tanár, majd igazgató volt. Büntető
jogból egyetemi magántanári képesítést nyert 
Pozsonyban (1917) ós Szegeden (1921). A világ
háború alatt a szerbiai cs. és kir. katonai fő-
kormányzóságnál, alezredesi rangban, mint pol
gári biztos szolgált Belgrádban, Valjevóban s a 
szandzsákban. A kecskeméti jogakadémiától való 
megválása előtt keresztülvitte az illető jogaka
démia fennmaradását célzó szervezeti reformot, 
minek folytán azt a hazai ref. egyház konventje 
vette át az addigi helyi tényezőktől. 1923-ban 
debreceni egyetemi tanár lett. Éveken át szer
kesztője volt a Kecskemét ós a Kecskeméti Hír
adó c. lapoknak. Számos jogi cikket írt a Magyar 
Jogi Szemlébe stb. Könyvalakban megjelent 
müvei: Az angol és a,magyar gyülekezési jog 
párhuzama (Kecskemét 190ö); Az extindio (u. o. 
1910); Az 1912. VU.t.-c. magyarázata (Buda
pest 1912); Magyar imperializmus a Nyugat-
Balkánon (Kecskemét 1913); Szociológia (u. o. 
1914); Bevezető tanulmányok a büntetőjogi el
évülés tanába (Budapest 1915); Házf'eloszlatási 
jogot a kormányzónak! (Kecskemét 1920); A 
lüntetöjogt elévülés dogmatikája (Szeged 1922); 
A kecskeméti népfőiskola (Kecskemét 1923); 
Az újabb büntetötörv&nytervezetek (Debrecen 
1925); Büntetötörvénykezési jogunk a legújabb 
í'dó'tóe»i(u.o.l926.Ugyaneznémetülisinegjelenta 
boroszlói Osteuropa-Institut kiadásában); Fiume 
az elszakadás óta (u. o. 1926); Tisza István 
boszniai missziója (u. o. 1926); Tabelle der vom 
Königreich Ungarn abgeschl. Staatsvertrage 
(Berlin 1926). 

2. K. Ferenc, 191 í. a pozsonyi egyetemre 
neveztetett ki a nemzetgazdaságtan és pénzügy
tan nyilvános rendes tanárául, 1923. a szegedi 
egyetemre nevezték ki ugyanazon tanszékre. 
1923-ban a Magyar Tud. Akadémia levelező tag
jává választotta. Több gazdaságtörténelmi tanul
mánya jelent meg magyar és német folyóiratok
ban a pozsonyi középkori telekkönyvvezetósről, 
a magyar arany világtörténeti jelentőségéről. 

3. K. Gyula, az egyházjog tanára, író, 1920. a 
Magyar Tud. Akadémia rendes tagja lett. 

4. K. J. István, ref. teológus, 1921. igazga
tója lett a budapesti ref. teol. akadémiának. 
Emellett a ref. egyetemes konventnek tagja és 
jegyzője, a dunamelléki ref. egyházkerületnek 
tanáesbirája ós aljegyzője. Az első nemzetgyü-
léss3l kapcsolatban tevékeny részt vett a poli
tikai életben is. Az enyingi kerületet képviselte 
kisgazdapárti programmal. 1920 máj. havában 
a miniszterelnökség politikai államtitkára leit. 
Mint ilyet, a kultuszminisztériumba osztották 
be szolgálattételre, hol a protestáns egyházak 
ügyeit intézte mindaddig, mig a szabadkirály
választás mozgalma érdekében zászlót nem bon
tott > őzzel kapcsolatban le nem mondott. 

Köveit (Küeit), arab szultánátus a Perzsa-
pSlaél. ter! 5000 kin*, 40,000 lak. Fővárosa K. 

kikötő, a Bagdad-vasút tervezett végállomása, 
30,000 lak. 

Kővel (Kowél), város Lengyelországban, (1920) 
20,818 lak. A világháborúban Volhinia orosz 
kormányzósághoz tartozott. 1915 aug. Puhallo 
hadserege elfoglalta. 1919 febr. 8. a németek ki
ürítették. 

Kovinj = Kéve vára. 
Kovno (Kaunas). Litvánia fővárosa, (1923) 

92,446 lak. 
Kovrágy (Govragiuj, Huny ad vm. (Tr. R.) 
Kovrov, város Szovjet-Oroszországban, (1923; 

21,457 lak. 
Kowalski-Wierusz, Alfréd, lengyei festő, 

megh. Münchenben 1915 febr. 16. 
*Kozák-tanácsállam,Szovjet-Oroszország egyik 

autonóm állama, ter. 2.849,134km2, (1920) 5.737,761 
lak. Fővárosa Koyl-Orda (régebben Perovszk). 
1920-ban kapott autonómiát. 1925-ig Kirgisztán-
nak hívták. 

Kozárd, kisk. isográd és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 480 Iák. 

Kozári Gyula, kat. egyh. író, megh. Kőszegen 
1925 máj. 20. Újabb művei: Gondolatok az íro 
erkölcsi felelősségéről (Budapest 1912); 9 Ma-
dách-kérdés az «emberi okmányok* világításá
ban (Pécs 1925). 

Kozárvár (Cuzdrioara), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.i 

Kozma (Kuzmice u Trebisova), Zemplén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Kozma, l. Andor,költó(\. XII. k.).A Magyar Tud. 
Akadémia 1920., az Aurora-Kör Magyar Irodalmi 
Társaság pedigl92ö. választotta tiszteleti tagjává. 
Számos költeményen, novellán és útirajzon kívül, 
melyek a különféle folyóiratokban és napilapok
ban jelentek meg (Budapesti Szemle, Napkelet, 
Protestáns Szemle, Budapesti Hirlap, Újság, stb.), 
írt két hosszabb elbeszélő költeményt is. A Turán-
ban a magyarság turáni regekörét eleveníti meg, 
a Honfoglalás-bon pedig a magyarság honszer
zéséről és honalapításáról ad nagyszabású, ele
ven képet, egészen új felfogással é3 beállítással. 
Vörösmarty Zalán futásával ellentótben Kozma 
magyar versformában, népies előadásban, mű
vészetté nemesítvén a krónikát, nemcsak a hon
foglalás egy epizódját, hanem az egész honfog
lalást beszéli el. Mint műfordító, Goethe Faustja 
mind a két részének lefordításával szerzett el
ismerést. Költői munkásságát a Petőfi-Társaság 
1923. a Petőfi-nagydíjjal tüntette ki. Újabb mun
kái: Báró Eötvös József, a költő emlékezete 
(1913); A katona a magyar költészetben (1915); 
Hetedhét országból (1916); Magyar rapszódiák 
(1920); Bérezik Árpád emlékezete (1921); Túrán 
(1921, 2. kiad. 1926); Magyar sympJwniák (2. ki
adás, 1924); Gróf Zichi/ Géza 1.1. emlékezete 
(1925); Honfoglalán(1925); Goethe: Faust 1—II. 
(fordítás, 1925—26). 

2. K. Ferenc íkézch-szent-léleki), író, megn. 
1920 máj. 12. 

3. K. Lajos, építész és iparművész, 1925. állami 
aranyérmet kapott az Iparművészeti Társulat 
kiállításán lakásberendezésére. 

Kozmaalmás (Almás), Bihar vm. (Tr. R..; 
Kozmadombja, kisk" Zala vm.. (1920) 275 lak. 
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Kozmafa, kisk. Vas vm., (1920) 229 lak. 
Kozmás (Cozmeni), Csik vm. (Tr. R.) 
Kozmatelke (Cozma), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kozolya (Cozia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kózsa (Coaja), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kozsány (Kozany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kő (Kamenac), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Kőalja (Peatra), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kőaljaohába (Okába de sub piatra), Hunyad 

vm. (Tr. R.) 
Köblény, kisk. Baranya vm., (1920) 523 lak. 
Köblér (KyU'ara), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Köblös (Zariec Kebl'ov), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kőboldogíalva (Santa Mária de piatra), 

Hunyad vm. (Tr. R.) 
Köbölkút (Köbölkút), Esztergom vm. (Tr. 

Cs -Szl) 
Kőcse (Kliecia), Torontál vm. Tr.) SzHSz.) 
Köcsény (Kocín), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kőd (Cheud), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Ködmönös (Gudmenis), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kőíalu (Petroasa), Krassó-Szörény vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Kőfarka (Piatra), Szolnok-Doboka vmegye. 

(Tr. R.) 
Kőf rinkf alva (Francenii de piatra), Szolnok-

Doboka vm. (Tr. R.) 
*Kögel, Baphael, német Benedek-rendi szerze

tes, szül. Münchenben 1862 jan. 16. Sokáig Bra
ziliában élt. Ö a feltalálója a palimpsestf otogra-
fiának. Ide vonatkozó főművei: Photographie 
histor. Dokumente nebst den Grundzügen d. 
Reproduktionsverf ahren (1914); Die Palimpsest-
photographie (1920). 

Kőhalom (Cohalm), Nagy-Kükiillő vm., (1920) 
2567 lak. (Tr. R.) 

Kőhegy (Lukoviste), Göniör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kőhida (Gederová), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Kőhidgyarmat (Kamenné JÖarmoty), Eszter

gom vm. (Tr. Cs.-Szi.) 
Köhler, Ghistav, német bányász, megh. Hallé

ban 1923 márc. 25. 
Kőkaró (Ima maré), Arad vm. (Tr. R.) 
Kökény, kisk. Baranya vm., (1920) 681 lak. 

•Kökény Pona, kedvelt kabaróművésznő, szül. 
1888. Először az Intim Színház tagja volt, ké
sőbb Nagy Endre kabarójában és az Andrássy-úti 
Színházban játszott. 

Kökényes (Ternovo), Máramaros vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kökényesd (Porumbesti), Ugoosa vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Kőkeszi (Kamenné Kosihy), Hont vm. (Tr. 
Ca-Szl.) 

Kökös (Chichis), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Kőkút, kisk. Somogy vm., 1925. évben alakult 

Hencse község Kőkúttapazd nevű telepéből. Te
rülete 1181 kat. hold, 307 lak. 

*Kölber Ernő, mérnök, máv. főfelügyelő, szül. 
Budapesten 1880 júl. 10. Mérnöki oklevelének 
megszerzése után Zielinszky Szilárd műegyetemi 
tanár magánmérnöki irodájában, majd az ung-
völgyi vasút építésénél működött. 1904-ben a kir. 

József-műegyetem hídépítési tanszékén tanár
segéd volt, 1906. pedig a Máv. szolgálatába lépett. 
1919-ben a Máv. igazgatóságában az azóta meg
szűnt alépítményi osztálynak volt a vezetője, 
majd az igazgatóság átszervezésekor, 1922. a 
hídosztálynak lett helyettes vezetője. Több kisebb-
nagyobb hídtervezésen kívül legfontosabb műve 
a budapesti összekötő vasúti Duna-hid, melynél 
a többszörös ráesozáaú, régi rendszerű folytató
lagos hídszerkezet helyett Magyarországon első-
ízben vonórudas, íves szerkezetet alkalmazott. 
E híd tervezéséért, valamint a háború alatt tel
jesített szolgálataiért, többször részesült elisme
résben. Munkája: A budapesti összekötő vasúti 
Dunahíd átépítése (1917. A Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Hollán-díjával kitűntetett érte
kezés). 

Kölese, kisk. Szatmár, Ugocsa és Bereg közig, 
egy. egyes, vm., (1920) 1130 lak. 

Kölcsény (.KoZcseri), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kölcsey Ferenc (1. XII. köt.). A K.-irodalom 

Vértesy Jenő tollából értékes és K. egyéniségé
hez méltó életrajzzal gazdagodott s a részlet
tanulmányok között is van néhány, amely fonto-
sabb eredményeket tartalmaz: Vértesy Jenő, 
K. P. (Budapest 1906); Nagy József, K. mint 
kritikus (Irodalomtört. Közli, 1909); Bartók 
György, K. kritikája és a kritikai művészet (Erd. 
Múzeum, 1911); H. Bévhegyi Rózsi, K. mint 
esztétikus (Budapest 1912); Pesthy Pál, K. a ma
gyar mükritika és esztétika történetében (Zala
egerszeg, 1913); Császár Elemér, K. a kritikus 
(Budapesti Szemle, 1918); Császár Ernő, K. 
kritikái (Budapest 1922); Császár Elemér, A ma
gyar irodalmi kritika története a szabadságharcig 
(u. o. 1925); Szerb Antal, K. P. (Minerva, 1926); 
Angyal Dávid, K. P. (Budapest 1927). 

Kölesd, nagyk. Tolna vm., (1920) 1981 lak. 
Kölesfara (Prosné), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kölesvölgy (Preseckaves), Vas vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Kölked, kisk. Baranya vm., (1920) 907 lak. 
Köln, kerület a porosz Rajna tartományban, 

ter. 3978 km», (1925) 1.458,853 lak. Fővárosa K, 
Németország harmadik legnagyobb városa, (1920) 
698,064 lak. 1919 ótaegyeteme és egyetemi könyv
tára van. A világháború alatt egyik legfőbb kato
nai gócpont volt, 1917—18. ellenséges repülők 
többször bombázták. A fegyverszünet alatt az 
entente-csapatok szállották meg K.-t a Rajna 
mindkét partján, 1926 jan. 30. ürítették ki. 

Kölnök (Cáínic), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Kőlózna (Preluci), Szolnok-Doboka vmeeye. 

(Tr. R.) 
Kölpény (Kulpin), Bács-Bodrog vmegye. (Tr. 

SzHSz.) 
Kömlő, nagyk. Heves vm., (1920) 3187 lak. 
Kömlőd, nagyk. Komárom és Esztergom közig, 

egy- egyes, várm., (1920) 867 lak. 
Kömörő, kisk. Szatmár, Ugocsa ós Bereg közig, 

egy. egyes, vm., (1920) 794 lak. 
*König, 1. Dénes, matematikus (L. XII. k.), 

szül. 1884 szept. 21. Újabb művei: Anatysis 
situs, I. rész. Felületek 1918. A Magyar Tud. Aka
démia megbízásából és kiadásában); Matematika 
(műegyetemi előadás, litografálva, Budapest, 
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I. kiad. 1920, IL kiad. 1922); értekezések ma
gyar, német és francia nyelven, különösen a 
halmazelmélet és analysis situs köréből. 
*2. K. Tivadar, vámjogász, szül. Budapesten 

1867 jan. 23. Az egyetemet Budapesten elvégez
vén, a pénzügyminisztérium szolgálatába lépett, 
ahonnan — miután közben két esztendeig a fő
városi pénzügyigazgatöságnál működött —1924. 
államtitkári címmel vonult nyugalomba. A szaná
lási időszak végéig mint a pénzügyminisztérium 
állandó kiküldöttje dolgozott a Nemzetek Szö
vetsége főbiztosa mellett. Szolgálati ideje folya
mán nyolc kereskedelmi szerződési tárgyaláson, 
úgyszintén 1916—18 folyamán a Mitteleuropa 
létesítését célzó tárgyaláson Ausztriával és Né
metországgal önállóan képviselte a pénzügy
minisztériumot. Különböző folyóiratokban több, 
a vámjogra vonatkozó dolgozata jelent meg. 
Nagyobb munkája a Vámjog osztályozásáról 
szóló 1924. XIX. t.-c. tervezete legnagyobb részé
nek elkészítése és az egész tervezet szerkesz
tése volt. 
*König, X.Edmund, német filozófus, szül. West-

preussenben (Thiiringia) 1858 márc. 14. A mar-
burgi iskolához tartozó új-kantiánus. Művei: 
Bntwicklung d. Kausalproblems (2 köt., 1888— 
1890); Wundt als Psyeholog u. Philosoph (1909); 
Kantu. dieNaturwissenschaft (1907); Die Materié 
(1911). 

2. K-, Friedrich Eduárd, német prot. teológus, 
újabb müvei: Gesch. d. alttestamentl. Religion 
(1915); Hermeneutik d. altén Testaments (1916); 
Kommentáré z. Deuteronomium (1917); Kom-
ment, z. Genesis (1918); Delitzsch's Grosse Tau-
schung kritisch beleuchtet (1920). 

3. K., Ottó, német szobrász, megh. Bécsben 
1920 dec. 30. 
*4. K.,Paul Lebrecht, német tengerészkapitány, 

szül. Ohréban 1867 márc. 27. Nevét azáltal tette 
híressé, hogy a világháború alatt a Deutschland 
tengeralattjáróval 1916. festőanyagot szállított 
Baltimoreba s az azért vásárolt gummit akadály
talanul visszaszállítottaBrémába. Ezt az utatmég 
egyszer megtette, amiért a hallei egyetem tisz
teletbeli doktorrá avatta. Die Pahrt des Deutsch
land (1916) c. müve magyar fordításban is meg
jelent. 

Königgrátz (csehül Hradec Králové), város 
Csehországban, (1921) 13,115 lak. 

Königinhoi a. d. Élbe (csehül Dvűr Králové), 
város Csehországban, (1921) 13,296 lak. 

Königsberg, 1. közigazgatási kerület Kelet-
Poroszországban, ter. 13,147 km2, (1925) 978,268 
lak. — 2. K-, a kerület fővárosa, (1925) 279,880 lak. 

Königsberger, Leo, német matematikus, megh. 
Heidelbergben 1921 dec. 
*Königsbergi Szójegyzék, két levélre terjedő, 

mintegy 100 magyar szót tartalmazó latin-ma
gyar szógyűjtemény a XIV. és XV. sz. fordulójá
ról. Ziesemer Walther egyetemi magántanár fe
dezte fel a königsbergi állami levéltárban 1916. 
Jakvbowcii Emil megállapítása szerint Szigethi 
Mthimus 3a János szlavóniai al-bán (1397) majd 
,al-nádor (1412) kancelláriájában volt használat
ban. Közölte Melich János, Magyar Nyelv, 1916; 
kormegállapítása u. o. 

Königshütte (Králewska Huta), város Len
gyelország sziléziai részében, (1919) 75,064 la
kossal. 

*Königssteele, bányaközsóg Poroszországban, 
az amsbergi kerületben, (1919) 15,575 lak. 

Könyök (Kinek), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Könyvelő-gépek, önmaguk természetesen nem 

könyvelnek, hanem berendezésük és számoló
szerkezettel történt felszerelésük a könyvelő
munkálatoknak géppel való ellátását teszi lehe
tővé. Másolólapok közbetéteiével ugyanaz a tétel 
egy írással több helyen is elkönyvelhető. Más 
rendszerű gépek kartonlapokat lyukasztanak át 
különböző helyeken és ezeket osztályozzák, ami 
különösen a statisztika és a kalkuláció tekinteté
ben alkalmazható haszonnal. 

Könyves Kálmán, műkiadó részvénytársaság 
(1. XII. köt.), Révai Ödön vezérigazgató vezetése 
alatt adta ki 1904—1914. a Művészeti Krónika 
művészeti lapot; úgyszintén kiadta a Magyar 
festők albumát (1908); Rippl-Rónai ötven rajzát 
(1912), legújabban a Benczúr-albumot (1921), ezen
kívül A magyar dal címen a Kun László átiratá
ban megjelent ezer magyar dalt (10 kötetben). A 
világháború kitöréséig a magyar művészeti alko
tásokat külföldön is terjesztette s a budapesti fő-
intézeten kívül fióküzleteket szervezett Bécsben és 
Berlinben. 1919-ben Berlinben vállalatot létesí
tett, amely a magyar műkiadói termékeknek vi
lágszerte való exportját intézi. Ugyancsak a 
magyar művészek ismertetését, valamint müveik
nek sokszorosítását közvetítette külföldi lapokban. 

Könyves Tóth, 1. Kálmán, ref. lelkész, megh. 
1924 aug. 25. 
*2. K. Mihály, mérnök, szül. Debrecenben 1839., 

megh. Budapesten 1919. A műegyetemet Bécs
ben végezte. 1865-ig az egykori cs. és kir. had
mérnöki csapatban szolgált tényleges tiszti 
minőségben és részt vett több olasz határerődít
mény építésében. 1868-ban a magyar kir. vas
úti építési főfelügyelőségnél működött, 1871-től 
kezdve pedig a szabad mérnöki vállalkozás te
rére lépett. Foglalkozott tagosítási, városszabá
lyozási és csatornázási kérdésekkel, valamint 
városi vlzműépítési feladatokkal; vasutakat 
nyomjelzett ós épített; vízépítési és folyamsza
bályozási feladatokat oldott meg. Tevékenységé
nek kedvelt területe azonban a csuszamlós terü
leten létesített mérnöki alkotások biztosítása ós 
az alagútépítés volt. Hazai vasutaink több alag-
útjának, a külföldön pedig két nagyobb alagút 
építése fűződik nevéhez. Munkái: Der Durch-
schlag des St.-Gotthard-Tunnels und seine Voll-
endung (1880); Der Neubau des eingestürzten 
10-ten Ringes im Tunnel zu Csortanovce (1884); 
Az áldunai zuhatagok vízalatti szikláinak rob
bantása (1891); Vorbereitnngsmassregeln bei 
Eisenbahnbauten in Rutschterrain (1915). 

•Könyvviteli Folyóirat, 1. Magyar Könyv
viteli Folyóirat. (XX. k.) 

Kőpatak (Steinbach), Vas vm. (Tr. A.) 
Köposény (Kittsee), Mosón vm. (Tr. A.) 
Köpec (Chepe}), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Köperény (Űloza), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Köpesdy Sándor, pedagógus, megh. Buda

pesten 1925 márc. 27. 
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Köpösd (Kepésd), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Köprülü, volt török város, a balkáni országok 

határainak végleges megállapításakor szerb bir
tok lett. 

Körber (Koerber), Brnst von, osztrák állam
férfiú, megh. Badenban (Bécs mellett) 1919 
márc. 5. Közös pónzügyminiszter.volt 1915 f ebr.-
lól 1916 őszéig; ugyanaz évben okt. 31. osztrák 
miniszterelnök lett, de dec. 20. lemondott. 

Kőrispatak (Griseni), Udvarhely vm. (Tr. R.) 
! Körmend, nagyk\ Vas vm., (1920) 8084 lak. 

Körmendi-Frim Jenő, szobrász, újabb müve a 
rákoskeresztúri elesett liősök emlékműve (1916). 

*Körmendy-Ékes Lajos, politikus, szül. Dégen 
(Veszprém vm.) 1876. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezvén, a kassai postaigazgatóság
hoz nevezték ki fogalmazónak; 1906. Kassa 
városa meghívta a kulturtanácsnoki állásra. 
O rendezte 1906. II. Rákóczi Ferenc és a bujdo
sók hazahozott hamvainak emlékezetes nagy
szerű temetését. Kiváló működést fejtett ki a 
kassai városszépítő egyesület élén: keresztülvitte 
a kassai múzeum államosítását, sokat tett a 
városrendezés terén. A csehek, megszállván Kas
sát, 1919 szept. 16., mert nem tette le a fogadal
mat, elmozdították. Ekkor társadalmi és politikai 
téren állt a magyarság élére s az első cseh 
parlamenti választások alkalmával a keresztény
szocialista- és kisgazda-párt közös listáján őt 
jelölték elsőnek s a közös ellenzéki pártok őt 
választották elnöknek. Minthogy azonban a 
magyarság erélyes védelmezője lett, nemcsak 
mandátumától, hanem illetőségétől is megfosz
tották s el kellett hagynia Kassát. 1926. aug.-ban 
a magyar kormány Veszprém vm. főispánjának 
nevezte ki. Publicisztikai működésén kívül ő írta 
az első magyar könyvet a mozgóképszínházak 
gazdasági és kulturális jelentőségéről, azok mű
vészi és népnevelési feladatairól. 

•Körmenet választási célra az 1925. XXVI. 
t.-c. 60. §-a szerint nem tartható. A tilalom álta
lános választásnál az ennek határidejét kitűző 
belügyminiszteri rendelet közzétételétől, időközi 
választásnál pedig a választás elrendelésének 
napjától kezdődik. 

Körmöcbánya (Kremnitz), r. t. város Bars 
vm., (1919) 4651 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Körmöcliget (Veternik), Bars vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Körmös (Krmes), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Körmös (Kozuchovec), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Környe,nagyk. Komárom ós Esztergom közig. 

»gy-.egyes, vm., (1920) 2445 lak. 
Környei Béla, operaénekes, megh. Budapesten 

1925 ápr. 28. 1915-ben a bécsi udvari Operában 
vendégszerepelt, 1916. a Vígszínház vendége 
volt a Három a kislány c. operettben. 1922 őszén 
Amerikában vendégszerepelt, 1923. az Operaház 
örökös tagja lett. — Leánya, Paula (szül. Debre
cenben 1900 dec. 28.), a Nemzeti Színház tagja; 
vallásos tárgyú darabokat és novellákat ír. 

Köröm, kisk. Zemplén vm., (1920) 818 lak. 
Körösbánlaka (Banlaca), Bihar vm. (Tr. R.) 
Körösbánya (Baia de Gris), Hunyad vm. 

(Tr.R.) . 
Körösbarlang (Pesterea), Bihar vm. (Tr. R.) 

Körösbökény (Buteni), Arad vm. (Tr. R.) 
Köröscsente (Ginteiu), Arad vm. (Tr. R.) 
Körösdombró (Dumbrava), Arad vm. (Tr. R.) 
Körösény (Krusinec), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Körösíeketetó (Fechetáu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Körösfényes (Fenis), Arad vm. (Tr. R.) 
Körösfő (Gri§eni),~Ko\ozs vm. (Tr. R.) 
Körösfői-Kriesch Aladár, festő, iparművész 

és író, megh. Budapesten 1920 jún. 16. Kései 
művei közé tartozik a budapesti mesterutcai 
főgimnázium és a budapesti Közp. papnevelő 
freskódisze (1918). Levicói részlet c. vízfestmé
nyére 1919. megkapta az áll. vízfestmény-díjat, 
Gránátvető-jéve pedig az állami aranyérmet. 

Körösgégény (Gheghie), Bihar vm. (Tr. R.) 
Körösgyéres (Giris), Bihar vm. (Tr. R.) 
Köröshegy, kisk. Somogy vm., (1920) 1565 lak. 
Körösi, 1. Albin, tanár és műfordító, a malagai 

spanyol kir. akadémia levelező, a spanyol kir. 
földrajzi társaság tiszt, tagjául választotta. 1921. 
tankerületi főigazgatói cimet kapott. Újabb 
főbb művei: Egy magyar királyleány története 
(ó-román filológiai tanulmány, Budapest 1914); 
Cervantes és müvei (u. 0. 1917, a Szent István 
Akad. kiadása); El P. Jüan Arolas (Madrid 
1921—22, a Rev. Cat. folyóirat tíz számában. 
Spanyol irod. tört. tanulmány); La congruencia 
de la imagen de Cervantes con la de D. Quijote 
(a La Raza 1922, nov. 1. sz., Buenos Aires); A 
marokkói kérdés (Földr. Zsebatlasz 1925); Régi 
magyar-spanyol kapcsolatok (Kath. Szemle, 
1925); Gamöes (u. 0. 1926). 

2. K. Henrik, pedagógus, a westvirginiai zsur
nalisztikái, nyelvtudományi és államtudományi 
főiskola tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 
Újabb müvei: Tanítók tanácsadója (2 köt., 1922); 
Jókai-emlékkönyv (1925); Ghabert ezredes (film
dráma, 1926); A félkezü koldus; Az ibolya álina 
(Tompa M. költeményeinek megfilmesítése, 1926); 
Az elemi népoktatás törvény- és rendelettára 
(sajtó alatt). Quint Józseffel együtt szerkeszti 
az Egységes népiskolai vezérkönyveket. A Gár
donyi-társaság folyóiratának, a Magyar Család
nak felelős szerkesztője. 

3. K. Sándor, író és tanár, 1900—18. közép
iskolai tanári működése mellett a budapesti Ke
reskedelmi Akadémia akadémiai tagozatán az 
olasz nyelv ós irodalom előadója volt. Művei a 
XII. kötetben felsoroltakon és tankönyveken 
kívül: Az Áfium és Busbeck (Magyar Figyelő, 
1918); Az Áfium vitás pontjai (Akad. Ért. 1918); 
A cinkotai kántor ősei (Napkelet, 1925). Irt kisebb 
filológiai cikkeket a Magyar Nyelvőrbe és for
dította Deledda Grazia: Mint szélben á nád a 
regényét. 

Körösivánd (Jonesti), Arad vm. (Tr. R.) 
Körösjánosfalva (Joanis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Köröskisjenő (Ineu), Bihar vm. (Tr. R.) 
Köröskisújfalu (Husásau), Bihar vm.(Tr.R.) 
Köröskocsoba (Gociuba), Arad vm. (Tr. R.) 
Körösladány, nagyk. Békés vm., (1920) 7971 

lakossal. 
Körösmart (Ripa), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kőrösmező (Jasina), Máramaros vármegye. 

Az 1914. orosz betörés alkalmával véres csaták 
folytak körülötte. (Tr. Cs.-Szl.) 
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Körösnagyharsány, nagyk. Bihar vm., (1920) 
1426 lak. 

Körössebes, kisk. Bihar vm., 191* végén 
egyesült Drágánfaivá val. 
•Kőrössy Albert Kálmán (királyhalmi), építész, 

szül. Szegeden 1869 jún. 18. A Műegyetem elvég
zése után Münchenben Pr. v. Thiersohnél, azután 
Parisban fejezte be tanulmányait. Budapesten 
építette az Osztálysorsjáték palotáját (1899), az 
újonnan megnyitott Schwarzer-utca összes há-
aait (1905), a Kölcsey-főgimnáziumot (1908), szá
mos bérházat; Pozsonyban a Magyar Leszarni toló
bank palotáját (1910), aTolnay-kastélytlnárcson, 
a temesvári Béga-hidat, Lechner Ödönnel közö
sen tervezte a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium díjnyertes, de kivitelre nem került palo
táját 1906. 

Eörösszakál, nagyk. Bihar vm., (1920) 1076 lak. 
Körösszáldobágy (Sáldabagiu), Bihar vm. 

.(Tr. R.) 
Körösszeg (Cheresig), Bihar vm. (Tr. R.) 
Körösszegapáti, nagyk. Bihar vm., (1920) 1957 

. .lakossal. 
Köröstarcsa, nagyk.Békés vm., (1920) 5853 lak. 
Köröstarján (Tarian), Bihar vm. (Tr. R.) 
Köröstárkány (Tárcaia), Bihar vm. (Tr. R.) 
Köröstopa (Topa de Gris), Bihar vm. (Tr. R.) 
Jtöröstyén (Krieselstein), Vas vm. (Tr. A.) 
Körösvajda (Voivodeni), Arad vm. (Tr. R.) 
Kőrösy Kornél, fiziológus, 1916. egyetemi 

.rendkívüli tanár lett. Több újabb magyar, német 
és, francia nyelvű közleménye jelent meg szak-
.folyóiratokban az állat-, növény- és baktérium-
•élettan köréből. 

Korpa (Cárpa), Krassó-Szörény vm. (Tr. R.) 
Körtéd (Krusica), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Körtekapa (Gurticap), Maros-Torda vmegye. 

(Tr. R.) 
Körtés (Krusevlje), Bács-Bodrog vármegye. 

<Tr. SzHSz.) 
Körtvélyes (Hrusov), Abaúj-Torna vmegye. 

. ,{Tr. Cs.-Szl.) 
Körtvélyfája (Per%s), Maros-Torda vm. (Tr. R.) 
Kortvélypatak (Crusováf), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Köslin, porosz kerület Pommerániában, ter. 

.14,108 km*, (1925) 681,183 lak. Fővárosa K, 
.28,834 lak. 

•Köster, 1. Adolf, német államférfiú és filozófiai 
.író, szül. Verdenben 1883 márc. 8. A világháború
ban haditudósító volt, 1918-ban kormánybiztos 
Schleswig-Holsteinban, 1920 ápr.-tól jún.-ig biro
dalmi külügyminiszter, 1921 okt.-tól 1922 nov.-ig 
belügyminiszter volt. írt elbeszéléseket, regé
nyeket. Filozófiai munkája: Der junge Kant im 
.Kainpf um die Geschiehte (1914). 

2. K., Albert, német irodalomtörténetire, megh. 
Xipcsében 1924 máj. 29. Utolsó éveiben főleg 
szinháztörténelmi problémákkal foglalkozott. Ez 
irányú fő müve : Die Meistersingerbühne d. 16. 
-Jahrhunderts (1921). 

Kőszeg, r. t. város Vas vm., (1920) 8492 lak. 
.A trianoni béke következtében határváros lett. 
Katonai alreáliskolája most állami tanítóképző-
intézet ; újabb intézménye a Postás-árvaház és 
-üdülőtelep. 

Kőszegdoroszló, kisk. Vas vm., (1920) 416 lak. 
•Kőszegi László, tanár és művészeti író, szüL 

Győrött 1876. Tanári oklevelét 1900. szerezte. 
Egy évtizednél hosszabb vidéki tanárkodás után 
Fiúméba, majd Budapestre került. 1920-ban az 
Orsz. Iparművészeti Iskola tanára, 1926. a bnda-
pesti egyetemi tanárképzőn megbízott előadó lett, 
ugyanezen év tavaszán a római egyetemen tar
tott előadásokat. Müvei: Versek (1911); A mű-
élvezés művészete (1919); Keats (Budapesti 
Szemle, 1921); Dante és Arany (u. o. 1921); 
Esztétikai megtisztulásunk (1924). Petőfiről írt 
olasz tanulmánya a Corvinában (1923) és az Arte 
e Vitában (1923) jelent meg. 1915-ben a Magyar 
Tud. Akadémia megbízásából lefordította W. 
Páter görög tanulmányait. 

*Kőszegi-Brandl Gusztáv, festő, szül. Sopron
ban 1862 nov. 6., megh. Budapesten 1908 máre. 21. 
Előbb kereskedő volt, 1884. Münchenbe ment 
festészeti tanulmányok céljából és Sopronban 
letelepedve 1890-től fogva vett részt abudapesti 
kiálütásokon (Az ő nótája, A szegény gazdagok, 
Sub rosa stb.). K. a soproni képzőművészeti egye
sület megalapításával is érdemeket szerzett; 
1902-től fogva Budapesten működött. 

Kőszegpaty, kisk. Vas vm., (1920) 487 lak. 
Kőszegremete (Bemetea-Oasului), Szatmár 

vm. (Tr. R.) 
Kőszegszerdahely, kisk.Vas vm., (1920) 426 lak. 
Köszvényes (Gusuis), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kötcse, nagyk. Somogy vm., (1920) 1739 lak. 
Kötegyán, nagyk. Bihar vm., (1920) 2830 lak. 

Most határállomás. 
Kőtelek, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

(1920) 3001 lak. 
Kötelend (Gádálin), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Kőtelep (KruzVov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kötelesmező (Trestia), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kötke (Cutca), Szolnok-Doboka vármegyé

ben. (Tr. R.) 
Kővág (Chiag), Bihar vm. (Tr. R.) 
Kővágás (Kamenná Poruba), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kővágó (Kamenná Porubá u Vranova), Zem

plén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kővágóörs, kisk. Zala vm., (1920) 2120 lak. 
Kővágószőllős, kisk. Baranya vm., (1920) 673 

lakossal. 
Kővágótőttős, kisk. Baranya vm., (1920) 462 lak. 
Köváralja (Váraiu), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kővár berence (Berinta), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kővárfonác (Fanate), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kővárfüred (Cdrbunari), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Kővárgara (Gaúra), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Kővárgyertyános (Cárpinis), Szolnok-Doboka 

vm. (Tr. R.) 
Kővár hely (Podhradie pri Topolcanoch), 

Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kővárhosszufalu (Satulung), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Kővárkölcse (Gulcea), Szatmár vármegyében. 

(Tr. R.) 
ss* 



Kőv&rremete 

Kővárremete (Remetea-Chiorului), Szatmár 
vm. (Tr. K.) 

Kővársolymos (Soimuseni), Szolnok-Doboka 
vm. (Tr. R.) 

Kövecses (Stokovec), Gömör és Kishont vrn. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Köved (Cuied), Arad vm. (Tr. E.) 
Kövegy nagyk. Csanád, Arad és Torontál 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 934 lak. 
Kövend (Ghiend), Torda-Aranyos vármegyé

ben. (Tr. R.) 
*Kövér Gyula, festő, szül. Verpeléten 1883 

márc. 14. Tanulmányait a Képzőművészeti Fő
iskolán, azután Münchenben és Parisban végezte. 
Hazatérve népóletképeket, tájképeket, aktokat 
állított ki, ilyenekre 1922. és 1924. megkapta az 
Erzsébetvárosi Kaszinó diját. Kikötőmunkások 
és Intérieur c. képeit megvette a székesfőváros. 

Köves (Kelbovce), Zemplén vármegyében. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

*Köves János, állatorvos, szül. Zircen 1882 
jan. 8. Középiskolai tanulmányait Veszprémben, 
állatorvosi tanulmányait Budapesten végezte, 
1904. okleveles állatorvos lett, 1914. a fertőző 
betegségek magántanárává képesítették. A Ma
gyar Orsz. Állatorvos-egyesület 1924. elnökévé 
választotta. 1912-ben Hutyra Ferenccel meg
szervezte a sertéspestis elleni védőoltásokat s 
mint a Phylaocia szérumtermelő r.-t. vezérigaz
gatója irányítja az állati és újabban az emberi 
betegségek elleni oltóanyagok termelését. Fon-
tosabb dolgozatai: Klinikai vérvizsgálatok (Buda
pest és Jena 1910); Sercegő üszőkhöz és bradsot-
hoz hasonló megbetegedések sertésekben (u. o. 
1914); Védőojtások és aktiv immunizálás a 
sertéspestis ellen (Budapest 1909 és 1914, utóbbi 
kettő Hutyra Ferenccel együtt). 

Kövesd (Cuesd), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Kövesdy Géza, festő, szül. Budapesten 1887 

okt. 29. Festészeti tanulmányait a Képzőművé
szeti Főiskolán végezte s négyévi külföldi tanul
mány után Budapesten telepedett le, ahol kép
másokon kívül alakos- és állatképeket állított ki. 
Lóitatás a Balatonban c. képére 1921. megkapta 
a Kohner-díjat, Lovak a Balatonban c. képét a 
Pállik-díjjal tüntették ki 1922. 

Kövesegyháza (Salistea), Bihar vármegyé
ben. (Tr. R.) 

Kövesíalva (Kamionka), Szepes vármegye. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Köveskál, kisk. Zala vm., (1920) 1006 lak. 
Köveskő (Kamencany), Trencsón vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Köveskút, kisk. Vas vm., (1920) 701 lak. 
Kövesliget (Drahovo), Máramaros vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kövesligethy Madó (1. XII. köt.), csillagász, 

egyetemi tanár, az Association International de 
Sismologie főtitkára volt annak feloszlásáig 
1916-ig és ő képviselte a társulatot, valamint a 
hazai tudományt Szent-Póterváron, az 1914. tar
tott kongresszuson. A messzinai földrengés után 
külön munkában foglalkozott ama előfeltételek
kel, melyek a földrengésektől való óvakodást 
lehetővé teszik. B művét franciául írta Sur 
l'hystéritis sismique (1912) címmeL 

Közegészségügyi statisztika 

Kövesmocsár (Mociar pri Stiavnici), Bars; 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

•Kövess Hermann, tábornagy, szül. Temes-
várott 1854 ápr. 30., megh. Bécsben 1924 szept. 
22. A hamburgi hidászhadapródiskola elvégzése1 

után a bécsi katonai technikai akadémiát végezte 
és a 2. hadmérnökkari ezredben hadnagy lett. A 
hadi iskola elvégzése után a vezérkarba osztot
ták be, azután csapatszolgálatra vonult be; 1896-
ezredes lett. A világháború kitörésekor a nagy
szebeni XII. hadtest parancsnoka volt. Az északi 
harctéren 1915 aug.-ban egy hadseregcsoport 
vezetését vette á t ; ő vette be Ivangorodot. 191!> 
szept.-ben hadserege élén, Belgrád bevétele után,. 
Szerbiában győzelmesen nyomult előre, ő foglalta 
el Montenegrót és Novibazárt. 1916-ban Olasz
országban harcolt s Asiagón túl vitte hadseregét. 
A 7. hadsereg élén 1917. a Kárpátokban küzdött, 
majd elfoglalta Csernovicot. Ugyanebben az év
ben tábornagy lett. A Mária Terézia-rendnek 
parancsnoki keresztjével tüntették ki számos ki
tüntetése mellett. A bolgár különbéke után ő vette-
át a szerbiai osztrák-magyar seregek főparancs
nokságát, a forradalom után pedig 1918 nov. 2: 
a király átadta neki az egész hadsereg fölöttt 
főparancsnokságot, de a forradalmi kormányok 
pár nap alatt szétzüllesztették a sereget. Holt
testét Budapestre hozták s itt temették el nagy 
ünnepséggel. 

Kövessy Albert, színész és színműíró, megh. 
Budapesten 1924 dec. 21. Újabb művei: Lipi 
(énekes bohózat, 1916); A gólem (daljáték, 1917); 
Tengerre magyar (revü, Szenes Bélával, 1917); 
Jogot a nőknek ! (bohózat, 1918). 

Kövi (Kamenany), Gömör és Kishont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Közegészségügyi statisztika (1. XII. köt.). A 
világháború a legtöbb államban megrontotta a 
közegészségügyi viszonyokat, így a népesedési 
statisztikát is. A születések száma nagymérték
ben megcsökkent a háború alatt a katonai behí
vások következtében, a halottak száma vi
szont pedig rendkívül megnövekedett a háborús 
halottak nagy száma miatt és itt-ott a járványok 
folytán is. A hadviselő államok úgyszólván ki
vétel nélkül veszteséggel zárták le a háborús 
évek népesedési mérlegeit. A háború utáni első 
években az elmaradt házasságok pótlása és a 
családapák visszatérte folytán a születések száma 
ismét felszökött, de a legtöbb helyen még így 
sem érte el a háború előtti nívót. S az újabb évek-
bén mindenütt erős csökkenés tapasztalható a 
születések számában, amellyel a halálozásoknak 
is kétségtelenül megállapítható csökkenése nem 
tud lépést tartani, úgy, hogy végeredményben 
ma a természetes szaporodás a legtöbb államban 
aránylag kisebb, mint a háború előtt volt. A leg
egészségesebb népszaporodása van az európai 
államok között Németalföldnek, amely az utóbbi 
évek átlagában ezer lélekre 26'6 születési arány 
és 11'4 halálozási arány mellett 15-2 szaporodási 
arányt tud felmutatni. A háború az őserőben 
lévő Bulgáriát viselte meg legkevésbbé, amely
nek születési aránya most is 40 körül van, a halá
lozási aránya pedig 22 körül, miért is 1000 
lélekre évenkint 18 szaporodást képes elérni. Ér-
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•dekes jelenség, hogy a háború után a germán 
államok, így Németország és különösen Anglia 
mutatják a legnagyobb hanyatlást a népesedés 
terén, míg a román államok, így Spanyolország 
.és különösen Olaszország viszonyai még némileg 
javultak is. Természetes szaporodás tekintetében 
most is Franciaország áll az utolsó helyen az 
európai államok között, mint a háború előtt, de 
•csak azért, mert halálozási arányát nem tudja 
megfelelő nívóra leszorítani. Ma már több állam 
van (így Anglia is), amelynek születési aránya 
kisebb, mint Franciaországé, a halálozási arány 
•alacsonysága folytán azonban mégis kedvezőbb 
szaporodást tud produkálni. Magyarország, mint 
a háború előtt, úgy most is középhelyen áll népe
sedés dolgában az európai államok között. Az 
utolsó 5 óv átlagában 29-4 születési arány és 19-9 
halálozási arány mellett 9-5 szaporodási arányt 
•ér el. A körülöttünk fekvő államok közül kedve
zőbb szaporodási viszonyaik vannak Romániának 
•ós a SzHSz. államnak, főkép a magasabb születési 
arány folytán. Cseh-Szlovákia népességének sza
porodási viszonyai az elszakított Felvidék segít
ségével majdnem elérik a magyarországi viszo
nyokat, a megmaradt Ausztria népessége azonban 
Franciaország után leggyengébben szaporodik 
Európában, amit leginkább Bécs nagy túlsúlya 
.(305/o-a az ország lakosságának) okoz. 

A közegészségügy javulása főkép a halandóság 
•csökkenésében nyilvánul meg. A születési számra 
a közegészségügy javulása alig van befolyással. 
Az, hogy az utóbbi években a halandóság a leg
több európai államban javult, a közegészségügyi 
viszonyokáltalános megjavulásán kívül leginkább 
-annak tulajdonítható, hogy a halandóságnak leg
jobban kitett gyermekkorúak aránya a születések 
.apadása következtében fokozatosan csökken s 
•emellett a csecsemőhalandóság is jelentékenyen 
visszaesett. A csecsemőhalandóság tekintetében 
•egyes államok, mint Norvégia és Hollandia és az 
angol gyarmatok egyike-másika, úgyszólván 
inár elérték az elérhetőt. Ezekben az államokban 
a csecsemőhalandóság (az élveszülöttekhez viszo
nyítva) az 5—6°/0 között mozog, sőt néha még az 
3°/0-ot sem éri el. A rekordot itt is Németalföld 
tartja, amelynek a háborúelőtti években még 
fio/u-on felül volt a csecsemőhalandósága. A többi 
•északnyugati államokban is tízen alul van a 
csecsemőhalandóság, kivéve Németországot. A 
román államokban már jóval kedvezőtlenebb ez 
az arány, legrosszabb azonban—sajnos — nálunk, 
Romániában és Oroszországban. Csonka-Magyar
országon csak az utolsó két évben mutatkozik 
jelentékenyebb javulás, amikor az arányszám az 
.-előbbi 19—20-ról 16-7-re szállt le. 

A haláloki statisztika mutatja meg, hogy az 
•egyes betegségek milyen mórtékben szedik áldo
zataikat s hogy a közegészségügyi igazgatásnak 
milyen betegségek elhárítására kell fordítani a 
figyelmét. Főkép a fertőző betegségek elleni vé
dekezéssel lehet elérni jelentékeny javulást. 
Csonka-Magyarországon ma kétségtelenül jóval 
kevesebb ember hal meg fertőző betegségekben, 
smint a háborúelőtti Nagy-Magyarországon. Kíilö-
aiösen a gyermekfertőző betegségek (kanyaró, 
vörheny, szamárhurut és roncsoló toroklob) vesz-
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tettek pusztító erejükből. A legjelentékenyebb 
fertőző betegség, a gümőkór pusztítása is apadó
ban van. A háború előtt a mai területen 1000 
lélekre 3-5 gümőkórhalálozás esett, ez az arány
szám 1924-ig alig javult, 1925. és 1926. azonban 
már 2-4-re szállt le. Sajnos ez az arány még min
dig igen magas a művelt nyugateurópai államok 
arányszámaihoz képest, ahol a gümőkórhalandó-
ságot (mint pl. Németalföldön) már 1 0/o<rre sikerült 
leszorítani. 

A közegészségügyi szervezetre és intézmé
nyekre vonatkozólag Csonka-Magyarországról a 
következő adatokat közöljük: 

Az orvosok száma 5712, amely szám több, mint 
a háború előtt egész Magyarországon volt. Az 
okleveles gyógyszerészek száma 1855, a gyógy
szertáraké pedig 1282, a bábáké 6043. Kórház 
205 van a mai területen, amelyekben 29,802 beteg 
találhat elhelyezést. A betegforgalom a kórhá
zakban évenkint 260,000, az ápolási napok száma 
pedig meghaladja a 7 milliót. 

*Közélelmezésügyi minisztérium. Az 1920. 
I. t.-c. 6. §-a a magyar minisztériumot az 1917. 
XI. t.-c. értelmében tárca nélkül kinevezhető 
miniszterek létszámában a közélelmezésügyi mi
niszterrel egészítette ki. Ugyanis a legújabb idő
kig alkalmazásban volt az 1917. XI. t.-c, amely 
szerint a háborúról a békére való átmenet ide
jére öt tárcanélküli minisztert lehet kinevezni, 
de ezek létszámában az 1920.1. t.-c. 6. §-a által 
rendszeresített közélelmezésügyi miniszter állá
sát az 1921. XXIII. t.-c. 8. §-a megszüntette és 
Ügykörét a földmlvelésügyi tárca ügykörébe 
utalta át. Az 1925. IV. t.-c. ezt az állást meg
szüntette és igy az 1917. XI. t.-c. felhatalmazása 
alapján szervezett utolsó miniszteri állás is meg
szűnt (4844/1921. M. B. számú rendelet). 

Középajta (Aita mijlocie), Háromszék vm. 
(Tr. R.) 

Középalmás (Almás), Hunyad vármegyében. 
(Tr. R.) 

Közép-amerikai Dnio (1. XII. köt.: Közép
amerikai köztársaság) 1907-ben felbomlással 
fenyegetett, amikor Zelaya nicaraguai elnök 
Hondurasi és Salvadort megtámadta. 1920-ban 
az Unió államai új szerződésre léptek egymással 
s csupán Nicaragua vonakodott azt aláírni. 1922. 
Hughes, az északamerikaiBgyesült-Államok kül
ügyi államtitkára Washingtonban új konferen
ciát hívott össze, mely a korábbi béketörekvése
ket újította meg az öt állam közt s a polgár
háborúk, forradalmi mozgalmak és alkotmány
ellenes törekvések ellen rendszabályokat hozott. 
Ezt a szerződést 1923. ismét megújították, de az 
1926.évvégén Nicaraguában lejátszódott zavar
gások mégis az Egyesült-Államok beavatkozá
sát vonták maguk után. V. ö. Pena, Conferencias 
Centroamericanas (1916); Munro, The Five Re-
publics of C. A. (1918); Sapper, Mittelameriká 
(1921). 

Középapsa (Strednö Apsa), Máramaros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Középbeszterce (Strednja .Bwíriea), Zala vm. 
Tr. SzHSz.) 

Középborgó (Borgó mijloceni), Besztero 
(Naszód vm. (Tr. R.) 
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Középcsöpöny (Stredni Cepen), Pozsony vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Középes (Cuzap), Bihar vm. (Tr. R.) 
•Középeurópa, igy nevezték azt a világháború 

alatt életre kelt gazdaságpolitikai mozgalmat, 
melynek alapja Liszt Priedrich német nemzet-
gazdasznak a XIX. század negyvenes éveire eső 
törekvéseire vezethető vissza s amelyet a világ
háború első felében Naumann Priedrich liberális 
szociálpolitikus karolt fel s nagy visszhangra 
talált a központi államok gazdaságpolitikai ténye
zőinél. A cél a vámközösségben való egyesülés 
volt s a vasüti vonal biztosítása Kisázsia és Afrika 
felé. A K.-i egyesülés főbb eseményei: 1879. 
a hármas-szövetség létrejötte; 1899. a Bagdad
vasút szerződós; 1908. Bosznia annexiója; 1914. 
Törökország, 1915. Bulgária belépése a hármas
szövetségbe ; 1916. a Hamburg—Konstantinápoly-
vonal; 1916. a lengyel királyság proklamálása. 
Magyarországra nézve nem volt kedvező ez a 
mozgalom, mert megvalósulás esetén a hazai 
ipart veszélyeztette volna. 1914-ben Budapesten 
ülésezett a K.-i gazdasági konferencia. A K. 
terv a háború elvesztése folytán végleg meg
semmisült. 

Középfalu (Chizeni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Középfalva (Chiuza), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Közép frank kerület (Mittelfranken), bajor 
kormánykerület, ter. 7601 km3, (1925) 998,386 lak. 
Fővárosa Ansbach. 

Középfüld (Fildtd de mijloc), Kolozs vm. 
(Tr. R.) 

Középhomoród (Homorodul de mijloc), Szat-
már vm. (Tr. R.) 

Középiszkáz, kisk. Veszprém vm., (1920) 636 
lakossal. 

*Közép-Kongo (Moyen-Gongo), Francia-
Egyenlltői-Afrika egyik része, ter. 240,000 km*, 
(1921) 581,912 lak., ebből 770 fehér. Fővárosa 
Brazzaville. 

Középlak (Guzaplac), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Középorbó (Gárbovifa), Alsó-Fehér vmegye. 

(Tr. R.) 
Középpalojta (Prostredné Plachtince), Hont 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Középpeterd (Petridul de mijloc), Torda-

Aranyos vm. (Tr. R.) 
•Középponti hatalmak vagy központi hatal

mak, Így nevezték a világháborúban földrajzi 
helyzetüknél fogva Németországot és Ausztria-
Magyarországot. A K. elnevezés a háború elvesz
tésével végleg megszűnt. 

Középpálya (Mittelpullendorf), Sopron vm. 
(Tr. A.) 

Középtúr (Prostredné Turovce), Hont vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Középvárca (Ortíta), Szilágy vm. (Tr. R.) 
•Közgazdasági Egyetem, 1. Közgazdaság

tudományi kar. (XX. k.) 
•Közgazdaságtudományi kar, a272/1920.M.E. 

BZ. kormányrendelettel és az 1920. évi XXXI. t.-c-
kel létesített önálló egyetemi kar, amely ezért a 
köztudatbán mint Közgazdasági Egyetem szere
pel. Négy szakosztálya van: 1. mezőgazdasági, 

2. kereskedelmi, 3. közigazgatási, 4. külügyi. Az 
egyes tanszékek mellé az elméleti és gyakorlati 
kiképzés mélyítésére és kiegészítésére különböző' 
intézetek vannak kapcsolva. A kar keretében mű
ködik a Felső Koresk. Iskolai Tanárképző Inté
zet is. A mezőgazdasági szakosztályhoz tartozik 
a szőregpusztai 200 kat. hold kiterjedésű kísér
leti telep is teljesen felszerelt internátussal. A 
kar szervezete általában megegyezik a hazai tu
dományegyetemek szervezetével. Tanulmánya 
fegyelmi és tandíjügyekben általában a Páz
mány Péter tudományegyetem tanulmányi, fe
gyelmi ós tandíjszabályzata irányadó. 

Közigazgatási bíróság (1. XU. köt.), hatás
körét az újabb jogszabályok fokozatosan kiter
jesztették, így pl. az 1907. LX. t.-c. szerint 
a törvénytelen miniszteri rendeleteket a törvény
hatóságok a K.-nál támadhatják meg panasszal,, 
az 1925. XXVI. t.-c. szerint kizárólag a K. határoz-
az országgyűlési képviselőválasztások és az 1926. 
XXII. t.-c. szerint a felsőházi tagválasztások: 
érvénye felett. A hatáskör e kiterjesztésével a 
K. tulajdonképeni rendeltetésén túlmenőleg köz
jogi bírósággá fejlődött. 

Közös legfőbb állami számvevőszék (XIL 
k.), a közös ügyek megszűnésével megszűnt. 

Közös minisztérium (1. XII. k.), a közös ügyek 
megszűnése (1920. t.-c. 11. §.) folytán megszűnt. 

Közös ügyek (1. XII. köt.), az 1920.1. t.-c. 11. 
§-a szerint megszűntek. L. Kiegyezés. (XI. és 
XX. k.) 

Központi hatalmak, 1. Középponti hatalmak 
(XX. köt.) 

•Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szö
vetsége (röv.: Kansz), a magyar közszolgálati 
alkalmazottak összességére kiterjedő magyar-
nemzeti irányú, keresztény erkölcsi alapon 
nyugvó, 1920. alakult szervezet. Célja: a köz
szolgálati alkalmazottak testületeiben az alkot
mányos hatalom törvényes rendjének megvédé
sére kész hazafias szellemet erősíteni és irányí
tani, másfelől gondoskodni a tagok erkölcsig 
anyagi, szociális és kulturális érdekeinek kielé
gítéséről s intézményes biztosításáról. A K. orszá
gos központi irodát (V., Országház-tér 11., félem; 
59.) ós Kansz cím alatt havi közlönyt tart fenn. 
A K.-nek a közszolgálati alkalmazottak külön
böző csoportjai szerint 22 országos csoportja 
működik Budapesten, ezeken felül a törvényható
ságok székhelyein 23 törvényhatósági választ
mány, azokon a helyeken pedig, ahol a tagok 
száma 30-nál több, 40helyi választmányműködik. 

Krácsfalva (Grácesti), Máramaros vm. (Tr. R.y 
Kraepalin, Emil* német elmeorvos, megbl 

Münchenben 1926 okt. 7. 
•Kraift von Delmenfingen, Konrád, bajor tü

zértábornok, szül. Laufenban 1862 nov. 24. A vi
lágháborúban Rupprecht bajor trónörökös had
soregének vezérkari főnöke, 1915—17. az alpesi 
hadtestparancsnoka volt a Szerbia, majd Románia 
ellen vívott harcokban, később a Verdiin előtt 
működő hadsereg vezérkari főnöke. 

Kraguis (Gráguis), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kragujevác, kerület Észak-Szerbiában, ter: 

2295 km2, (1921) 165,768 lak. Fővárosa K, {mú 
15,6 J4 lak. Gallwitz hadserege 1915 okt. 31. el-
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foglalta, a franciák és szerbek 1918 okt. 26. vették 
vissza. 
*Krajac (ejtsd: — acs) Iván, horvát politikus, szül. 

1877 nov. 15. 1907-ben közjegyző lett Jastre-
barskón. Jónevű közgazdasági iró. Az összeom
lás után, mint a horvát egyesülé3párt tagja, élénk 
részt vett a szerbek elleni küzdelemben. 1925-ben 
képviselővé választották ós Radic behódolása 
után, elhagyva eddigi elvbarátait,Radicot követte 
és kereskedelmi miniszter lett Belgrádban. 

Krajina, Szerbia egyik kerülete, Negotin fő
várossal, 2909 km3, (1920) 105,458 lak. 

Krajna, volt osztrák koronatartomány, 1919 
óta, Ny.-i kerületeit (IdriaésPostumia-Adelsberg) 
leszámítva, amelyeket Olaszországhoz csatoltak, 
a Szerb-Horvát-Szlovén királyság része. 
•Krajna János (moldvai), festő, szül. Buda

pesten 1875 aug. 30. A Képzőművészeti Főisko
lán és Parisban végezte tanulmányait s a kiállí
tásokon képmásokkal, táj- és életképekkel vett 
részt (pl. A falu rossza, 1909, államtulajd.; Lázár, 
1910; A pusztai templom, 192Í). 
*Krajna és Karintia, kerület a Szerb-Horvát-

Szlovén királyságban, a régebbi Ausztria hason
nevű országrészeinek egy részéből kiszakítva, 
tor. 16,197 km2, (192D 1.056,464 lak. 

Krajnikialva (Josani), Bihar vm. (Tr. R.) 
Krakó (Krako'w), vajdaság Lengyelországban, 

ter. 17,488 km2, (192D 1.992,810 lak. Fővárosa K., 
183.706 lak. 

Krakovány (Krakovany), Nyitra vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
•Kralik, Richárd (von Meyerswalden), német 

iró, szül. Bleonorenhainban 1852 okt. 1. Irt költe
ményeket, misztériumokat, filozófiai és törté
nelmi müveket. Főbb munkái: Österreichische 
Geschichte (1914); Alig. Geschichte d. neuesten 
Zeit (3 köt., 1915—18); Hist. Studien z. álteren 
u. neuesten Zeit (1918). 

Kraljevica = Portoré. 
Kraljevo, város Szerbiában, a világháború ele

jén 1914. a szerb védelmi állások kulcspontja 
volt; az 1915. őszi hadjáratban Kövess osztrák
magyar hadserege nov. 7. elfoglalta. Az össze
omlás után 1918 okt. 16. entente-esapatok száll
ták meg. 

Král'oky Chlumec = Királyhelmec. 
Králován (KraVovany), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kramaf, Karéi, cseh politikust 1916. felség

sértés, valamint a véderő ellen elkövetett bűn
tény miatt halálra Ítélték, de 1916. kegyelemből 
tüntetését 15 évi várfogságra enyhítették; 1917. 
kegyelmet kapott és szabadon bocsátották. Az 
összeomlás után 1918—19. cseh-szlovák minisz
terelnök volt, majd lemondása után mint a nem
zeti demokraták vezetője és az orosz barátság 
híve játszik jelentékeny szerepet. 

Krapac János, püspök, megh. Zágrábban 1916 
júl. 15. 

Krapinske-Toplice = Krapina-Teplic. 
Krapotkin (Kropotkin), Pjotr Alexejevics, 

herceg, orosz forradalmár, megh. Dmitrovban, 
Moszkva mellett, 1921 febr. 8. Londoni tartózko
dásából 1917., áforradalom után tér t vissza Orosz-
•országba, ahol csalódottan élt haláláig. Magyarul 
ujabban megjelent művei: A francia forradalom 

története (2 köt.,ford.BánőcziLászló, 1922); Köl
csönös segítség, mint természettörvény (ford. 
Madzsar József, 1924). 

Kráska (Krasok), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Krasko Iván, költő, családi nevén Botto Já

nos (1. o. XX. köt.). 
Krassóalmás (Jabalcea), Krassó-Szöróny vm. 

(Tr. R.) 
KrassóbarlangfPesíeraA Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Krassóborostyán, (Brosteni), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Krassóeser (Terova), Krassó-Szörény vmegye. 

(Tr. R.) 
Krassócsörgő (Clopotici), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Krassófüzes (Fizes), Krassó-Szörény vmesve. 

(Tr. R.) 
Krassógombás (Zgribesti), Krassó-Szörény 

vm. (Tr. R.) 
Krassóhódos (Hoios), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Krassószékás (Seeas), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Krassószombat (Banatska Subotica), Krassó-

Szörény vm. (Tr. SzHSz.) 
Krassó-Szörény (1. XII. köt.) vármegye Ro

mánia fennhatósága alá került, 3 község kivételé
vel, amelyeket a trianoni békeszerződés a Szerb-
Horvát-Szlovén királyságnak itélt. 

Krassóvár (Grasova), Krassó-Szöróny vm. 
(Tr. R.) 

Krassóvermes (Vermes), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

Krassóviszák (Visag), Krassó-Szörény vm. 
(Tr. R.) 

*Krasszin, Leonid Broisszodics, orosz állam
férfiú, szül.Kurgánban (Szibíria) 1870-ben, megh. 
Londonban 1926 nov. 24. Elektrotechnikus-mér
nök volt; a cárság alatt forradalmi tevékeny
sége miatt háromszor ült börtönben s 1908. szám
űzték Pétervárról. Sokáig volt egyik vezetője a 
Siemens és Schuckert technikai vállalatnak. A 
forradalom után tagja lett a legfőbb gazdasági 
tanácsnak. Kereskedelmi és ipari népbiztos, 1919. 
közlekedési, 1924. külkereskedelmi népbiztos, 
1924. párisi, 1925. londoni orosz nagykövet volt. 

Kraszna (Grasna), Szilágy vm., (1920) 3972 
lak. (Tr. R.) 

Krasznabéltek (Belchiugul Godrului), Szat-
már vm. (Tr. R.) 

Krasznacégény (Teghea), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Krasznafüzes (Fizes), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Krasznaháza (Crasna-Pátálusa), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Krasznahidvég (Hidig), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Krasznahorka (Krásna Hőrka), Árva vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Krasznahorka vár alj a (Krasnohorské Pod-

hradie), Gömör és Kishont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Krasznahorvát (Horvát), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Krasznahosszúaszó (Husasáu), Szilágy vm. 

(Tr. R.) 
Krasznajáz (Jaz), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Krasznamihályfalva (Miíiaifalau), " Szili ^y 

vm. (Tr. R.) 
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Krasznarécse (Recea), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Krasznasándorfalu (Aleceandresti), Szatmár 

vm. (Tr. R.) 
Krasznaszentmiklós (Sánmitiáus), Szatmár 

vm. (Tr. R.) 
Krasznaterebes (lerebesti), Szatmár vm. 

(Tr. R.) 
Krasznatótfalu (Sárbi), Szilágy vármegye. 

(Tr. R.) 
Krasznik, város Lengyelországban, régebben 

Lublin orosz kormányzóságban; 1914 aug. 25. az 
orosz hadsereg itt szenvedett vereséget. 1915-ben 
is heves harcok színhelye volt s az oroszok újra 
visszavonultak. 

*Krasznodar, azelőtt Jekaterinodar, város 
Szovjet-Oroszországban, (1923) 144,325 lak. 

•Krasznojarszk, város Szovjet-Oroszország
ban, Szibiria Jenisszei kormányzóságában, (1923) 
59,000 lak. A világháború alatt fogolytáboráról 
volt nevezetes, ahol számos magyar hadifogoly 
szenvedett. 

Krasznokvajda, kisk. Abaűj-Torna vm., (1920) 
€04 lak. 

Krasznosztav (Krasnystaw), most Lengyel
országhoz tartozó város; 1915 júl. 16—18. a 11. 
német hadsereg itt verte meg az oroszokat. 

Kraus, 1. Kari, osztrák író, újabb munkái: 
Die letzten Tagé der Mensehheit (1918), melynek 
szatirikus éle a háború ellen irányul s amelyet 
Juvenalisszal és Swifttel tartanak egyenértékű
nek. Hasonlóan szatirikus a Worte in Versen 
(1918) és a Nachts (1919). V. ö. Idegler, K. (1920); 
Viertel, K. (1921). 
*2. K, Oskar, német filozófus, szül. Prágában 

1872 júl. 23. U. o. egyetemi tanár. Pranz Bren-
tano iskolájához tartozik s annak etikai érték
tanát folytatja. Főbb művei: Das Bedürfnis 
(1894); Zur Theorie d. Wertes (1901); Lob, Lohn, 
Tadel, Strafe bei Aristoteles (1905); Studien z. 
Aristotelesschen Rhetorik(1907); Platons Hippias 
Minor (1913); Pranz Brentano (1919). 

Krauss Alfréd, altábornagy (1. XII. köt. 870.1.), 
Potiorek visszavonulása után a balkáni haderők, 
majd az egész délnyugati front vezérkari főnöke 
lett. 1917-ben az orosz, 1918. az olasz frontsza
kaszon parancsnokolt, 1918 jún. pedig a keleti 
hadsereg parancsnoka volt Ukrajnában. Az össze
omlás után a köztársaság híve lett. Újabb műve: 
Die Ursaehen unserer Niederlage (1920). 

*Krausz, 1. János, régi pesti építész, 1792. ka
pott polgárjogot, 1794. megépítette a pesti ev. 
plébániaépületet s 1799. tervei szerint kezdték 
mellette építeni (a mai Deák-téren) az ev. tem
plomot. K. azonban közben meghalt s a müvet 
művezetője, a csakhamar híressé vált Pottack 
Mihály építette fel 1800—1805. A templom a 
klasszicizáló építészetnek jeles példája. 

2. K. Sámuel, zsidó teológus és archeológus, 
író, müvei a XH. kötetben felsoroltakon kívül: 
Rendszeres zsidó vallás és erkölcstan; Talmudi 
életszabályok és erkölcsi tanítások; Die galilái-

. schen Synagogenruinen; Die Mischna; Synago-
gale Altertümer; Vier Jahrtausende jüdisehen 
Palestinas; Joachim Biler von Popper stb. Szá
mos zsidó és protestáns teológiai folyóirat munka
társa. 

Kray, porosz község a düsseldorfi kerületben, 
(1925) 25,413 lak. 

Krechowiecki, Adam, lengyel író, megh. Lem-
bergben 1919 jún. 13. 

Krecsányi Ignác, szinész és színigazgató, 
megh. Budapesten 1923 dec. 13. 1914 aug. 3. tar
totta utolsó előadását Budán. Utolsó éveiben a 
Hadlterméuy r.-t.-nál vállalt állást. 

Krecsunesd(Gráciunesti),Bxmyai vármegye. 
(Tr. R.) 

Krefeld, város Poroszországban, (192B) 130,425 
lakossal. 

•KrehbieL, Henry Edward, amerikai zene
kritikus, szül. Ann Arborban 1854 mára 10., 
megh. New Yorkban 1923 márc. 20. Főbb müvei: 
Studies in Wagnerian Dráma (1891); How to lis-
ten to music (1896); Music and manners in the 
classical period (1898); The pianoforte and its 
music (1911); Afro-American folk songs (1914). 
Szerkesztője volt a Dictionnary of music and 
musiciansnak (1904—10). 

*Krehl, Stephan, német zeneszerző, szül. Lip
csében 1864 júl. 5., megh. u. o. 1924 ápr. 8. Ta
nára volt 1902-től a lipcsei konzervatóriumnak, 
írt zongoradarabokat, dalokat; irodalmi művei: 
Praktische Pormenlehre (1902); Allgemeine Mu-
siklehre (1904); Kontrapunkt (1908). 

*Kreiker Aladár, szemorvos, szül. Szegeden 
1893 okt. 10. Szemorvost kiképzését Blaskovics-
nál nyerte, 1926. a debreceni egyetem tanára és 
a szemklinika igazgatója lett. Számos tudomá
nyos értekezésén kívül főműve: A szem fény
törése (Debrecen 1923). 

Kreith Béla gróf, megh. Csüdőtelkén 1916 
nov. 12. 

Kremencsug, város Poltava ukrajnai kor
mányzóságban, (1920) 74,703 lak. 

Kremenec (Krzemieniec), város Lengyel
országban, (1921) 16,068 lak. 

•Kremmer Dezső, könyvtáros, szül. Keszt
helyen 1879 máj. 22., megh. Budapesten 1926 
jún. 18. Jogot és filozófiát hallgatott a budapesti, 
bolognai és lausannei egyetemeken. 1909-ben lé
pett a főváros szolgálatába mint múzeumi, később 
könyvtári hivatalnok, majd aPővárosi Könyvtár
nak igazgatója lett. Hazai és külföldi napilapok
ban és folyóiratokban megjelent cikkein, tanul
mányain kívül főbb önálló művei: Apáczai Cseri 
János élete és munkássága (Budapest 1912); A 
felsőolaszországi városi muzeumok (u. o. 1913); 
Az első pesti festőiskola (u. 0.1914); Pest-Budái 
ábrázoló német metszetek (u. o. 1921); Buda és 
Pest könyvekben és képekben (u. 0.1922); A ma
gyar szépliteratura virágos kertje (u. 0. 1925). 

Kremnitz = Körmöcbánya. 
Kremnitz, Marié (Mite), német írónő, megh. 

Berlinben 1916 júl. 18. 
Krems, város Alsó-Ausztriában, (1923) 13,995 

lakossal. 
Kremsier (Kromeriz), város Morvaországban, 

(1921) 17,178 lak. 
Krenner József, mineralógus, megh. 1920 

jan. 16. 
Krepuska, 1. Géza, fülorvos, az egyetem ren

des tanára és a Szt. Rókus-kórház főorvosa lett. 
Kb. 75 tudományos dolgozatot, értekezést írt. 
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•2. K Lajos, oki. mérnök, K. 1. testvéröccse, 
•szül. Budapesten 1863 aug. 21. Mérnöki pályáját 
adévai államépítészeti hivatalnál kezdte, honnét 
1898. meghívták Selmecbányára városi főmér
nöknek. Innen 1903. a Máv. igazgatóságába ke
rült az építési főosztályba, hol a Siófok—mocso-
ládi, majd Eger—putnoki vasút ellenőrzésével, 
később a marostordai s több más vasút építésével 
bízták meg. Mint Máv. főfelügyelő ment nyugdíjba 
1923. Mérnöki pályája mellett mint zenész hiva-
•tott interpretálója a magyar népdalnak. 

Kréta, görög sziget, 8168 km2, (i9is) 336,150 lak. 
Kretzer, Max, német író újabb müvei: Söhne 

áhrer Vater (1908); Gedichte (1914); Berliner Ge-
schichten (1916). 

Kretzschmar, Hermann, német zenei író, 
imegh. Schlachtenseeben 1924 máj. 10. 

Kreuzburg, porosz város, (1919) 10,994 lak. 
Kreuznach, porosz város a koblenzi kerület

ben, (1925) 2í,793 lak. 
Kricsfalva (Kricovo), Máramaros vármegye. 

.{Tr. Gs.-Szl.) 
Kricsó (Griciova), Krassó-Szörény vármegye. 

(Tr. R.) 
Krieseh Laura, Nagy Sándorné, festő ós ipar

művész, 1. Nagy Sándorné. (XIV. köt.) 
Krig (Kríg), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Krim, félsziget, (Cr. AS^R), 1922. önálló köztár

saság lett, 25,577km2, (1920) 577,877 lak. Fővárosa 
Mmecset (régebben Szimferopol), 77,943 lak. 

Krimárvára (Crivobara), Temes vm. (Tr. R.) 
Krimmitscb.au város Szászországban, (1925) 

27,120 lak. 
Krisana (Grisana), Románia egyik ország-

tésze, ter. 17,717 km*, (1926) 1.158,000 lak. Fő
városa Nagyvárad, 

Krisár Bertalan, festő, 1. Havalay. (IX. k.) 
*Kri§kovic Vince (ejtsd: kriskovics), horvát köz

jogász, szül. 1861 jan. 18. A zágrábi egyetem 
tanára. Mint politikus előbb jogpárti volt, később 
a horvát-szerb koalíció tagja. Skerlecz bánsága 
idején már vezérszerepet játszott. A Mihalovich-
kormánynak belügyi osztályfőnöke volt. Az össze
omlás után állásától felmentették, visszatért 
katedrájára és tudományos és pnblicisztai téren 
a federativ törekvéseket mozdítja elő. 

Kristályfalu (Bichvald), Szepes vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
•Kristensen, Tom, dán író, a modern dán iro-

•dalom egyik vezére. Verseskötetei: Kalózálmok 
{1920); Csodák (1922). Regényei: Az élet ara
beszkjei (1921); A másik (1923). 

Kristiania (Krisztiánia), Norvégia fővárosa, 
<1920) 258,341 lak., most Oslo a hivatalos neve. 

Kristians, most Opland, kerület Norvégiában, 
25,275 km2, (1920) 129,100 lak. 

Kristiansand, város Norvégiában, (1920) 16,543 
lakossal. 

Kristiánstad, 1. lan Svédországban, ter. 6456 
km2, (1924) 244,147 lak. — 2. K., város Svéd
országban, az azonos nevű Ián székvárosa, (1920) 
12,740 lakossal. 

Kristiansund, város Norvégiában, (1920) 16,000 
lakossal. 

Kristinehamn, város Svédországban, (1921) 
11,514 lak. 

•Kristóf György, irodalomtörténetíró, szül. 
Sáromberkén (Marostorda vm.) 1878 okt. 2. Kö
zépiskoláit Nagyenyeden, egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárt és Budapesten végezte, ugyanitt böl
csészdoktori oklevelet szerzett. 1903—1922-ig a 
szászvárosi ref. kollégium tanára volt s mint több 
társadalmi, politikai és közgazdasági egyesület ve
zetője, élénk részt vett egyháza, városa ós Hunyad 
vm. közéletében. A román uralom alatt a kolozs
vári egyetemen a magyar irodalom rendes tanára 
lett. Számos értekezése, tanulmánya jelent meg 
a különböző szaklapokban és folyóiratokban, ki
vált az erdélyi magyar irodalom múltjáról és 
jelenéről. Főmunkatársa Erdély legkiválóbb szép
irodalmi és tudományos folyóiratának, a Pásztor
tűznek. Munkái: A magyar mythologia classicus 
eposzainkban (Kolozsvár 1904); Petőfi és Madách 
(Budapest 1911); Megjegyzések az esztétika mód
szeréhez (Kolozsvár Í9Í1); Petőfi és Madách-ta-
nulmányok (u. 0. 1923); Az erdélyi magyar iro
dalom múltja és jelene (u. o. 1924); Erdély lelke 
(Berlin 1924); Jókai Mór élete és művei (Kolozs
vár 1925); Mauritiu Jókai (u. o. 1925, Jókai 
életrajza és munkásságának jellemzése román 
nyelven, fordította Bitay Árpád); Jókai napjai 
Erdélyben (u. o. 1925). 

Kristóffalva (Kristanovec), Zala vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Kristóffy József politikus újabb munkái: A 
királyságtól a kommunizmusig (Budapest 1920); 
Magyarország kálváriája- Az összeomlás útja 
(u. o. 1927). 

Kristyor (Gristior), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Krisstics Sándor, jogi író, szül. Budapesten 

1890 jan. 15.1912- 1918-ig fővárosi könyvtámok 
volt. A budapesti egyetemen 1920. a politika 
magántanárává képesítették, 1923. a nemzetközi 
jog és külpolitika meghívott előadója lett a köz
gazdasági fakultáson, 1926. a pécsi egyetemre a 
politika és jogbölcselet rendes tanárává nevez
tetett ki. 1918—1922-ig a Területvédő Liga, 
1922—1924-ig a Magyar Nemzeti Szövetség fő
titkára volt, 1924. a Magyar Szociográfiai Intézet 
igazgatója lett. Főbb művei: Nemzet és állam 
(Budapest 1914); Járási önkormányzat, községi 
szövetségek Poroszországban és a magyar köz
igazgatási reform (u. o. 1915); A jogerő ludárai 
és érvényesülésének korlátai a közigazgatásban 
(u. o. 1917); Közigazgatási reformtörekvések 
Ausztriában (u. o. 1917). Szerkesztette a The 
Hungárián Nation című folyóiratot (1920—1923) 
és a Társadalomtudományi Bibliográfiát (1924). 

*Kritza István, felsőkereskedelmi iskolai fő
igazgató, szül. Bukarestban 1872.1896 óta tanár, 
1912. igazgató, 1926. a magyarországi felső 
kereskedelmi iskolák főigazgatója lett. Munkái 
a Keresk. Szakoktatásban s más szakfolyó
iratokban jelentek meg. 

Kriva (Krivá), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Krivadia (Örivadia), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Krivány (Krivany), Sáros vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Krivoj-Rog, város Jekaterinoszlav ukrajnai 

kormányzóságban, (1920) 22,729 lak. 
Kriza János, költő, újabb bibliográfiája; 

Kristóf György, K. J. (Erd. írod. Sz., 1925); 
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Pálffy Márton, K. J. (Pásztortűz, 1925); György 
Lajos, Levél Erdélyből (ír., 1926). 

Krizba (Grizbav), Brassó vm. (Tr. R.) 
Krizevici = Körös. 

•Krizsán János, festő, szül. Kapnikbányán 
1886 jan. 27. A nagybányai müvésztelepen kezdte 
tanulmányait Héti I. és Iványi-Grünwald Béla 
útmutatása mellett, azután Münchenben, Kómá
ban, Parisban dolgozott s Nagybányán telepedett 
le. 1905 óta vesz részt a kiállításokon. Borús 
hangulat című képe 1923. a nagyváradi képtárba, 
Csendes utcácska cimü képe a nagybányai Mino
rita-rendházba került. 

Krk, a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz 
tartozó Veglia (1. o.) sziget szerb neve, (1921) 
28.710 lak. 

*Krleza (ejtsd: —ezsa), Miroslav, horvát költő, 
szül. 1893. Katonai tanulmányait a budapesti 
Ludoviceumon végezte. A világháború alatt paci
fista, majd bolsevista lett. A háború utáni horvát 
irodalom legerőteljesebb képviselője, a Knjizevna 
Kepublika (Irodalmi köztársaság) e. folyóirat
nak szerkesztője. Lírikus, regény- és drámaíró 
és műbíráló. Legjobb drámája a Golgota, regénye 
a Tri kavilira (Három gavallér). 

Krnjaja = Kerény. 
Krobatin Sándor, volt osztrák-magyar had-

ii syminiszter, 1915. báróságot kapott, 1916. vezér
ezredes lett, 1917 ápr.-ban a karintiai hadvona
lon a 10. osztrák-magyar hadsereg vezére, később 
az összeomlásig a tiroli harcvonal főparancsnoka. 
1917 nov.-ben tábornagy lett. 

*Krogh, Schack August, dán fiziológus, szül. 
Grenaaban 1874 nov. 15. Egyetemi tanár lett 
Kopenhágában 1916. A vérkeringésre vonatkozó 
kutatásaiért 1920. megkapta az orvosi Nobel
dijat. Főművei: The respiratory exchange of 
animals and man (1916); Anatomy and physio-
logy of eapillaries (1922). 

Krolopp Hugó, gazdasági író, 1919. dec. egye
temi rendes tanár lett. Újabb munkája: Mező
gazdasági gépek és eszközök vámtételei (1914). 

Krompachy =.Korompa. 
Krompecher Ödön, orvostanár, öngyilkos lett 

Budapesten 1926 aug. 26. 1915-ben a Magyar 
Tud. Akadémia tagjául választotta. Új műve: 
Az elsődleges tüdőrákról (1925). 

Kronau Friderika, német színésznő, Lobko-
•witz Rezső herceg táborszernagy felesége, megh. 
Bécsben 1918 febr. 

Kronberg, Július, svéd festő, megh. Stock
holmban 1921 okt. 

Kronoberg (Wexiö), Ián Svédországban, 9910 
km2, (192a) 157,949 lak. 

Kronstadt, kikötőváros Oroszországban, (1920) 
23,734 lak. 

Kropotkin, orosz forradalmár, 1. Krapotkin 
(XII. ós XX. köt.). 

Krotoschin (Krotoszyn), lengyel város, (1921) 
11,000 lak. 

Kroger, Hmm, német író, megh. Kiéiben 1918 
márc. 29. 

Krstur = Bácskeresztúr. 
Krucsó (Krucov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

: Krúdy Gyula, író (1. XII. köt.), 1916. elnyerte a 
főváros Ferenc József-díját. Elbeszéléseiben és 

lazaszövésű regényeiben szereti a különös históriá
kat : betyárromantika ós az elhibázott életpályák, 
szerepeltetését. Hősei többnyire kiilöne emberek, 
a régi magyar kisvárosi életnek jellemző figurái. 
Elbeszélő módjában van bizonyos egyéni modoros
ság. Újabb munkái: Pest 1915-ben (1915); Zenélő 
óra (1916); Szindbád feltámadása (reg., 1916); 
Szindbád ifjúsága és szomorúsága (2 köt. 1917); 
Őszi utazások a vörös postakocsin (1917); Pest 
1916-ban (1917); Napraforgó (reg., 1918); Tót
ágas (elb., 1918); Havasi kürt. Puszin Krajnai 
kis tükre (1919); Pesti Album (feljegyzések és 
elb., 1919); Az útitárs (reg., 1919); Kánaán 
könyve (1919); Álmoskönyv (1920); A betyár 
álma.Kleofásné kulcsa és más elbeszélések{l920yy 
Az oltárterítö (1920); Asszoni/ságok dija (1920); 
A Miatyánk évéből (1920); Bukfenc (rég., 1921);. 
Nagy ícópé (elb., 1921); Pesti évkönyv (1921); 
Ál Petőfi. Lehullt csillag fénye (reg., 1922); Hét 
bagoly (reg., 1922); Magyar tükör (elb. 1922); 
N. N. Egy szerelemgyermek (reg., 1922); Ószi 
versenyek (elb., 1922); Rózsa Sándor (reg., 1923);. 
Mesemondások Jókai Mórról (1925); Tizenhat 
város, tizenhat bánya (1925); A tegnapok köd
lovagjai (1925); Mohács (reg., 1927). írói álnevei: 
Práter Július, Rezeda Marcell, Török Gedeon. V. ö. 
Eádványi Sándor, K. Gy. (Visszhang, 1925— 
1926. évfolyam). 
*Krueger, Félix, német filozófus, szül. Posen-

ban 1874 aug. 10. Buenos-Airesben volt tanár 
1906—1909-ig, visszatérvénNémetországba,1910. 
Halléban, 1917. Lipcsében lett egyetemi tanár. 
Művei: Der Begriff des absolut Wertvollen (1898); 
Über Entwicklungspsychologie (1915). 

Krupina = Korpona. 
Krusetnica (Krusetnica), Árva vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
KruSevac, megerősített város Szerbiában, a 

Morava mentén. 1915 nov. 7. Galhvitz német 
tábornok elfoglalta. 1918 okt. 16. a franciák 
visszafoglalták. 

•Krusnyák Károly, festő, szül. Krizseváeon 
1889 nov. 2. Tanulmányait a budapesti Iparmű
vészeti iskolán végezte s 1911 óta szerepel a ki
állításokon. Júlia szép leány című képére 1916. 
megkapta a Harkányi-dijat, Anya és gyermekére 
1920. a Rökk-díjat, a Vasárnapi készülődésre 
1924. a "Wahrmann-díjat. 
*Krutsay .Fere?ic, festő, szül. Csókán 1868okt.3., 

megh. Budapesten 1924 márc. 16. Budapesten 
Lotznak, Münchenben és Nagybányán Hollósy-
nak volt tanítványa s egy párisi tanulmányút 
után Budapesten letelepedve 1893-tól fogva vett 
részt a kiállításokon, nagyobbára életképekkel 
(Felolvasás, 1910; Kirándulók, 1912; Betlehe-
mesek stb.). Borús ég' cimii képét megvette * 
székesfőváros. 

Krüger, Hermann Anders, német költő é» 
irodalomtörténetíró, 1919. Gothában képviselő' 
lett, 1920. türingiai államtanáesos, 1920.agothfri: 
országos könyvtár igazgatója. Újabb művei 
Deutschos Literaturlexikon (1914). 

Krügersdorp, város Trans vaalban, (192D 42,46$ 
lakossal. 

*Krüzselyi Erzsébet (viski), író, szül. Mára-
marosszigeten 1875 márc. 21. Gyermekkori beteg-
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sége következtében hallását teljesen elvesztette, 
látása pedig erősen meggyöngült. Rendkívüli 
szorgalommal így is sokat tanult. Korán kezdett 
verseket írni. 1893-tól kezdve tárcái és humo
reszkjei jelentek meg a vidéki, majd a fővárosi 
lapokban is. Munkái: Versek (Máramarossziget 
1897); Újabb versek (u, o. 1901, előszóval ellátta 
Szábolcska Mihály); Örök csendben (u. o. 1907); 
Csendország dalai (Budapest 1913); Hangtalan 
lírán (Máramarossziget 1924). írói álnevei: Viski 
Böske, Erzsike néni, Pápaszemes Erzsike. 
*Krylenko, Ábrahám, orosz politikus, szül. 

Bjelonban (Szmoleuszki kormányzóság) 1885 máj. 
15. A forradalom után mint zászlós hadügyi és 
tengerészeti népbiztos lett, 1917 nov.-töl 1918 
márc.-ig a szovjetcsapatok főparancsnoka volt. 
• K r y p t o m e r i a (bioi.), a keresztezés alkalmá

val jelentkező az a jelenség, midőn a keresztezés
kor valamely rejtett, nem várt tulajdonság jele
nik meg az utódokon. Állatokon ilyen jelenséget 
gyakran észlelhetünk akkor, ha pl. két fehér 
állatot pároztatunk egymással; az utódok egy 
része ugyanis ilyenkor tarka lehet. A K. mai fel
fogásunk szerint különválasztott polygén örök
lési egységek összetalálkozása révén jön létre. 

Kteszifon, romváros El Madain mellett Mezo
potámiában, a világháborúban 1915 nov. 23. itt 
vesztett csatát a törökökkel szemben Townshend 
angol tábornok expedíciós hadteste. 
*Kuang-csou, bérletterület Francia-Indokíná-

ban, Lei-csou félszigeten, ter. 842 km2, (1921) 
182,371 lak. 

Kuang-hszi,kínai tartomány, ter. 222,500 km2, 
(1983) 8.000,000 lak. Israel mérnök becslése, 
12.259,300 lak. a kínai posta becslése szerint. 
Fővárosa Kveüin. 

Kuang-tung, kínai tartomány.Hainannal együtt 
ter. 228,800 km2, (1923) 32.000,000 lak. Israel 
mérnök becslése, 37.167,000 a kínai posta becs
lése szerint. Fővárosa Kanton 900,000 lak. 
*Kuang-tung-tartomány (Dél-Mandzsúria, 

Kvanto), japáni gyarmat, ter. 3378 km2, (1920) 
687,316 lak. 

Kuba, 1. Guba (1. V. és XX. köt.). 
Kuba, város Aszerbaidzsán transzkaukáziai 

autonóm tanácsköztársaságban, (1920) 40,000 lak. 
Kuban-terület, az orosz forradalom után Sztav-

ropol kormányzósággal együtt a Küban-köztár-
sasággá egyesült, de az orosz tanácsköztársaság 
rövid idő múlva hatalma alá vetette s az önálló 
Köztársaságot megszüntette. Lakossága (1915) 
3.051,200 (1. Transzkaukázia, XIX. köt.). 
•Kubin, Alfréd, osztrák festő, szül. Leitmeritz-

ben (Csehország) 1877 ápr. 4. Szimbolista képei, 
toll- és kőrajzai, aquarelljei, temperái, illusztrá
ciói fantasztikus jeleneteket ábrázolnak, amelyek-
tan álom és valóság szövődnek össze. V. ö. 
Essivein, K. (1913); Bredt, K. (1922). 

Kubinyi, 1. Géza, liberális politikus, megh. 
1920 ápr. 3. 

2. K. Pál, nőorvos, 1918. a kolozsvári, később 
a szegedi egyetem szülészeti és nőgyógyászati 
tanszékének rendes tanára lett. 1926-ban a buda
pesti egyetem meghívta a Bársony János halá
lával megüresedett tanszékre és az I. sz. női kli
nika élére. Számos dolgozata jelent meg bel- és 

külföldi szaklapokban, melyek főleg a rákműtétek 
tökéletesítését célozzak, foglalkoznak szakmája 
egyéb klinikai és elméleti kérdéseivel, a bába-
képzés reformjával stb. Az 1925. tartott nőorvos-
kongresszuson referálta az I. vitakérdést «A v e 
télések gyógykezeléséről és a védekezés módo
zatairól a mesterséges vetélések járványos ter
jeszkedése ellens. A műtét utáni hashártyagyula-
dás megelőzésének módszerével nagyon jelentős 
eredményeket ért el s ezzel az eljárással a gennyes-
hasi műtétek és rákmütétek halálozását illetőleg-
csaknem a legjobb eredményt tudta felmutatni-

Kubizmus, 1. Expresszionizmus. (XX. k.) 
Kucora (Kucura), Bács-Bodrog vm., (1921) 3984-

lak. (Tr. SzHSz.) 
*Kucsing, Sarawall brit gyarmat fővárosav 

Borneo szigetén, 25,000 lak. 
Kucsó (Cuceu), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kucsuláta (Óuciulata), Pogaras vármegye^ 

(Tr. R.) 
Kucura = Kucora. 
Kudlich, Hans, osztrák politikus és orvos, 

megh. Hobokenben, New York mellett 1917 
nov. 11. 

Kudora Károly, könyvtárőr, megh. Budapes
ten 1916 dec. 18. 

*Kudus (Keodeos), város Holland-Kelet-Indiá-
ban, Jáva-sziget K.-i részén, (1920) 43,045 lak. 

Kudzsir (Gudgir), Hunyad vm., (1920) 4679 lak„ 
(Tr. R.) 

Kuf f erath, Maurice, belga zenei író, a brüsszeli 
opera igazgatója, megh. Brüsszelben 1919 dec. 

*Kuhl, Hermann von, porosz gyalogsági tábor
nok, szül. Koblenzban 1856. A világháborúban: 
1914—16-ig a német 1. hadsereg, majd a bajor 
trónörökös hadseregcsoportjának vezérkari fő
nöke volt. Irodalmi művei: Bonapartes erster 
Peldzug 1796 (19J2); Der deutsche Generalstab 
in Vorbereitung und Durchfühnmg des Welt-
krieges (1920); Der Weltkrieg im Urteil unserer 
Peinde (1924). 

*Kui-Söng, Honan kínai tartomány fővárosa,. 
(1923) 100,000 lak. 
*Kuk, két hegycsúcs, az egyik 2086 m., a m á 

sik 1243 m. magas, a Julialpokban, Tolmein mel
lett ; a világháborúban az osztrák-magyar csa
patok erős védelmi vonala, véres harcok szin-
helye volt. 

•Kuk, Kari, osztrák-magyar tábornok, szüL-
Triesztben 1853 dec. 1. A világháború elején 
Krakó parancsnoka volt s 1914 nov.-ben és 
dec.-ben területét sikeresen védelmezte az orosz, 
előnyomulás alatt. 1915-ben táborszernagy lett,. 
1917. elnöke az osztrák özvegy- és árvasegltő-
alapnak. 

Kuka (Kukmoa), város Nigéria brit korona
gyarmatban 20,000 lak. 

*Kukán Géza, festő, szül. Érsekujvárott 1890-
máj. 1. A Képzőművészeti Főiskolán Balló^ 
Hegedűs és Ferenczy tanítványa volt, majd 
Münchenben s Benczúr budapesti mesteriskolá
jában fejezte be tanulmányait. Életképeket állí
tott ki, leginkább azonban a bányászéletből vet t 
jeleneteivel tűnt fel: Sztrájk (1919, Kohner- díj); 
Beomlott tárna (1921). 1926 tavaszán kis állam* 
aranyérmet kapott a Műcsarnokban. 
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Kukló (RukVov), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kuklux7klan (1. XII. köt.), az északamerikai 

Egyesült-Államokban a polgárháború után a nó-
•gerek ellen alakult K. titkos szövetség 1915. újból 
feléledt W. Jos. Simmons lelkész vezetésével 
•Georgia államban, ahol mint testületet az állam 
elismerte. Bevallott céljai az emberek testvéri
ségének, az Isten atyaságának, a nők védelmé
nek, főleg azonban a fehérség szupremáciájának, 
a valódi hazafiságnak és tiszta amerikaniz
musnak előmozdítása. A titkosság, éjjeli ülések, 
álarcviselet mind ez utóbbi célok esetleges erő
szakos úton való elérése végett vannak. Főleg az 
Egyesült-Államok déli ós nyugati államaiban 
virágzik. Tulajdonképen a K. az amerikai nacio
nalizmus túlhajtása, mely csupán a protestáns 
egyházakat s az angol-szász fajt akarja megtűrni 
s ellene van a katolikusok, zsidók, irek, négerek 
és a bevándorlók jogainak. V. ö. Simmons, The 
K. unmasked (1923); Frost, The challenge of the 
JK. (1924). 

Kukmér (Kukmirn), Vas vm. (Tr. A.) 
Kula (Kula), Bács-Bodrog vm., (1921) 9799 lak. 

;<Tr. SzHSz.) 
Kulcsárfalu (Allersdorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Kulcsárkarcsa (Kulcárkarca), Pozsony vm. 

;(Tr. Cs.-Szl.) 
Kulcsod (Kidcod), Győr vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kulcsos (Klucov), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kuldó, kisk. Fejér vm., (1920) 165 lak. 
Kulm (Ghelmza), város Lengyelországban, 

t«92i) 10,208 lak. 
Kulmbach, város Bajorország Ober-Franken 

kerületében, (1925) 11,874 lak. 
Kulyes (Cuie§iu), Hunyad vm. (Tr. E.) 
Kumamoto, Kiu-sziu japáni sziget fővárosa, 

-<1920) 70,393 lak. 
Kurnán (Kumane), Torontál vm., (1921) 6211 

lak. (Tr. SzHSz.) 
Kumanovo, Szerbia egyik kerülete, (1920) 

146,911 lak. Fővárosa K., Üszkübtől ÉK.-re 30 
km.-re. A világháborúban 1915 okt. 21. bolgárok 
•szállták meg és megszállva tartották az össze-
-omlásig. 

Kumasszi (Goomassi), Asanti fővárosa, az 
Aranypart afrikai brit koronagyarmaton, (192D 
:20,268 lakossal. 

Kumbakonam, város Madrasz tartományban, 
Brit-Előindiában, (1921) 60,700 lak. 

KunúikEmü, író, 1923. Pozsonyból Budapestre 
költözött, ahol mint egyetemi könyvtárigazgatót 
nyugdíjazták. Ekkor újra visszatért az újságírói 
pályára. Először a Dunaposta c. hírlaptudósító 
vállalatnál dolgozott, majd a Pester Lloyd belső 
munkatársa lett. 1924 elejétől 1925 nyaráig a 
nemsokára megszűnt Neues Pester Journal fele
lős szerkesztője volt. Azóta a Pester Lloyd külső 

•dolgozótársa és a pozsonyi Hiradó levelezője. 
*Kun, 1. Andor, ügyvéd és hírlapíró, szül. Tö-

•rökszentmiklóson 1882. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, ahol jogtudományi doktorrá 

.avatták. Ezután Békéscsabán, majd Szolnokon 
volt ügyvéd s mikor a Pesti Hírlapban feltűnt 
Új honatyák arcképe karcoiatsorozatával, hír

lapíró lett éa csakhamar vezetőszerepre jutott az 
íJjságírók Egyesületében. Ő tervezte ós alapította 

az újságkiadók és újságírók választott bíróságát, 
amely mintája lett a hasonló külföldi intézmé
nyeknek, míg Budapesten időközben megszűnt. 
A kommunizmus alatt nagy feltűnést keltett a 
kommünt támadó beszéde és a rémuralom elleni 
tiltakozása az újságírói nagygyűlésen. A Pesti 
Hirlapban Politikusok pongyolában és Anekdota
kincs címen jelennek meg karcolatai. Önálló ki
adásban megjelent munkái: Amerikai bolyon
gások. Janika Amerikában (ifjúsági regény); A 
sajtótörvény magyarázata; Sajtókamara; A 
sajtójavaslat ellen. 

2. K. Béla, jogi író, művei a XII. köt.-ben 
felsoroltakon kívül: Nádori méltóság és felelős 
kormány (Budapest 1901); A debreceni egye
temért (programm, 1907. és emlékkönyv, 1915); 
Egyház és egyetem (Debrecen 1914); Egyház
jog, — a magyarországi egyházak joga (sajtó 
alatt). 

*3. K. Béla, a kommün külügyi népbiztosa, 
szül. Szilágycsehen 1884. Kereskedelmi iskolát 
végzett. A háború előtti években Budapesten 
ujságíróskodott, majd Kolozsvárra került, ahol 
az ottani Munkásbiztosító Pénztárnál kapott al
kalmazást. Később a pénztár igazgatója lett, de 
állásából sikkasztás miatt elbocsátották. A for
radalom előtt a munkásmozgalomban sohasem 
játszott szerepet. 1914-ben bevonult a katona
sághoz, az orosz frontra került, ahol csakhamar 
fogságba jutott. Majdnem négy évig volt orosz 
hadifogságban. 1918, nov.-ben érkezett Buda
pestre és több társával egyetemben megszervezte 
a bolsevik propagandát. A bolsevik célok szol
gálatában álló Vörös Újságnak ő volt a szellemi 
vezetője. 1919 febr. 19. kommunista tömeg meg
támadta a Népszava szerkesztőségének épületét, 
amely alkalommal több rendőr áldozatul esett az 
utcai harcnak. Erre a Berinkey-kormány elren
delte K. ós társainak letartóztatását. A fogság
ból mára 21. szabadult, annak a megegyezésnek 
az alapján, amelyet a fogságban lévő bolsevi
kokkal kötött a szociáldemokrata párt. A meg
egyezés értelmében kikiáltották a proletárdikta
túrát. A proletárdiktatúra alatt K. külügyi nép
biztos volt, de valójában ő rendelkezett az egész 
hatalommal. A diktatúra bukásával Bécsbe me
nekült, ahol internálták. A magyar kormány 
kiadatását kérte Ausztriától, az osztrák kormány 
azonban ezt megtagadta. 1920-ban, arra való 
hivatkozással, hogy a magyar kormány Orosz
országgal foglyok kicserélésére vonatkozó egyez
ményt kötött, szabadon bocsátották. Erre K. Né
metországon keresztül Oroszországba igyekezett. 
Németországban azonban feltartóztatták, mire a 
magyar kormány a német hatóságokhoz fordult 
kiadatása végett, de Németország is megtagadta 
kiszolgáltatását. A szovjet-kormány közbelépé
sére szabadonboesátották és ekkor Oroszországba 
utazott, ahol a szovjetkormány Krím biztosának 
nevezte ki. 

*4. K- József (barábási), cs. és kir. kamarás, 
államtudományi író, szül. Miskolcon 1875 márc. 
17. Tanulmányait a bécsi Theresianumban és a 
budapesti egyetemen végezte. 1904—17-ig a mi
niszterelnökség szolgálatában állott, akkor mint 
min. tanácsost a debreceni egyetemre nevezték. 



Kunágota — 625 — Kuny 

ki a magyar közjog tanárává. Főbb müvei: Par
lamenti házszabályok (1907); Nép, nemzet, nem
zetiség (1908); Politikai tanulmányok (1916); 
Bevezetés a politikába (1916); Legújabb magyar 
közjogi törvények és rendeletek (1923). 1923 óta 
a Magyar Tud. Akadémia Tisza István Emlék
bizottságának megbízásából gróf Tisza István 
képviselőházi beszédeit rendezi sajtó alá. 

5. K. László, 1914-ig vezette a Szimfóniái 
zenekart. 1921 óta Amerikában él. 

Kunágota, nagyk. Csanád, Arad és Torontál 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 6232 lak. 

Kunbaja, nagyk. Bács-Bodrog vm., (1920) 2558 
lakossal. 

Kuncsorba, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 
vm., (1920) 1286 lak. 
*Kuncz 1. Aladár, író és hirlapiró, szül. Ara

don 1886. Budapesten volt középiskolai tanár, 
1923. Kolozsvárra költözött, ahol az Ellenzék 
szerkesztője lett. 1908 óta a Nyugat munka
társa, ahová elbeszéléseket, irodalmi és esztétikai 
tanulmányokat és cikkeket ír. Budapesten szer
kesztette az Új Magyar Szemle és az Auróra e. 
folyóiratokat. Munkái: Toldy Ferenc (1907); 
Thököly a francia irodalomban stb. Mint mű
fordító is jelentős. 

2. E. Elek, pedagógus, megh. Kolozsvárott 
1915 dec.9. 

3. K. Ödön, kereskedelmi jogász (1. XII. köt.). 
1916. a kolozsvári egyetemen nyilvános rendes 
tanár lett. 1920-ban meghívás alapján a közgazda
ságtudományi karon a kereskedelmi és váltójog 
tanára. Igazságügyminiszteri, valamint pénzügy
miniszteri megbízás alapján fontos hiteljogi jog
szabályok előkészítése körül is több jelentős 
munkálatot végzett, Így a vagyonváltság, a tisz
tességtelen verseny, a mérlegvalódiság helyre
állítása és legutóbb a részvénytársasági jog re
formja körében. A kereskedelmi törvény egé
szének munkájához is terjedelmes előadói ter
vezetetkészített. Újabb főbb munkái: Avédöjegy-
törvény új tervezete (1916); Törvénytervezet a 
részvénytársaságról (1917); Részvényjogi pro-
Uémák(í9í8); A szövetkezetjog reformja (1920); 
Atisztességtelen verseny problémája (1921); Der 
neue ung. Gesetzentwurf tiber die Aktiengesell-
sehaften (Zeitschr. f ür ges. Handelsrecht LXXXIV. 
évf. 3 -i. füzet); A magyar kereskedelmi és váltó
jog vázlata (Budapest 1922); Bevezetés a jogtudo
mányba (Pécs 1924); Tisztességtelen verseny. Az 
1923. V. törvénycikk magyarázata (Budapest 
1924. Társszerző Bálás P. Elemér); Az arany-
mérleg problémái (u. o. 1925); Aranymérleg. A 
7000] 1925. P. M. rendelet magyarázata (ú. o. 
1926. Társszerző Knoch-Kristófi). 

Kund (GundJ, Kis-Küküllő vm. (Tr. E.) 
Kundmann, Kari, osztrák szobrász, megh. 

Bécsben 1919 jún. 9. 
Kunialva (Konská pri Rajci), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kunfi Zsigmond (1. XII. köt.), szocialista poli

tikus, a Károlyi-kormányban népjóléti, a Be-
rinkey-kormányban közoktatásügyi miniszter, 
a proletárdiktatúra alatt a közoktatásügyek nép
biztosa volt. A diktatúra bukásakor Bécsbe költö
zött s az osztrák szociáldemokratapárt hivatalos 

lapjának, az Arbeiter-Zeitungnak főmunkatársa, 
lett. A nemzet érdekeinek hatályosabb védelmé
ről szóló törvény alapján őt is perbe fogták. 

Kunhegyes, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 
vm., (1920) 10,979 lak. 

Kunmadaras, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok 
vm., (1920) 7645 lak. 

Kunó (Kunov), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kunos Ignác, egyetemi rendkívüli tanár, a-

Keleti Akadémia nyűg. igazgatója, 1925 és 1926 
nyarán a török közoktatási kormány meghívá
sára a sztambuli egyetemen és Angórában török; 
nyelvű előadásokat tartott, melyek könyvalak
ban is megjelentek. A világháború alatt az esz
tergomi és égeri fogolytáborokban több kötetre
terjedő tatár népköltési anyagot gyűjtött. Újab
ban megjelent munkái: Adakalé mesekertje 
(1923); Boszporusi tündérvilág (1923); Hellász-
tündérbirodalma (1924); Nipponföldi monda
világ (1924); A török hodzsa tréfái (sajtó alatt).. 
1924-ben és 1925. Sztambulban török nyelven 
két mesegyűjteménye, egy pedig franciául je
lent meg. 

Kunosvágása (Konosov), Bars vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Kunsan, koreai város, (1920) 15,752 lak. 
Kunszentmárton, nagyk. Jász-Nagykun-Szol

nok vm., (1920) 10,456 lak. 
Kunszentmiklós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis

kun vm., (1920) 8272 lak. 
Kunsziget, kisk. Győr, Mosón és Pozsony 

közig. egy. egyes vm., (1920) 1070 lak. 
Kunszőllös (Gonstanfa), Torontál vm. (Tr. R.) 
Kuntapolca (Kunová Teplica), Gömör és Kis

hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kuntelep, kisk. Somogy vm., (1920) 732 lak. 

* Kuntner Róbert, tanár, szakíró, szül. Buda
pesten 1882. Főiskolai tanulmányait Budapesten. 
és Zürichben végezte. A kolozsvári kereskedelmi 
akadémia tanára (1905—13), a pozsonyi felső 
keresk. iskola igazgatója (1913—19), a Budapesti 
Kereskedelmi Akadémia tanára (1919—20), a 
Pénzintézeti Központ főrevizora (1921—22) volt, 
majd revizori irodát nyitott. 1922 óta műegye
temi meghívott szakelőadó és 1918 óta a Magyar 
Könyvviteli Folyóirat szerkesztője. Főbb munkái: 
Könywiteltan (3 kötet, Kolozsvár 1908, 6. ki
adás, Budapest 1925); A berni kanton számvitele 
(Budapest 1911); A kettős könyvvitel elméletei 
(Kolozsvár 1913); Gyakorló iroda (Gyalókay 
Artúrral, Budapest 1921); Az alaptöke feleme
lése (Budapest 1924); Kereskedelmi alapismere
tek (Trautmann Henrikkel, u. o. 1925); A mér
leg valódiságának helyreállításáról (Nóvák Sán
dorral, u. o. 1926). , 

•Kuny Domokos, keramikus, az első budai 
fayence-gyár megalapítója, szül. Durlachban 
(Baden) 1754 dec. 15., megh. Bécsben 1822. Atyja 
is keramikus volt s eleinte Holicson.majd 1760-tól 
Tatán működött. Itt tanult bele K. a mester
ségbe. Becsvágya arra bírta, hogy önállósítsa ma
gát s így alapította meg Budán 1785. a fayence-
gyárat, amelynek készítményei ma már keresett 
ritkaságai a gyűjtőknek. K.-nak itt jól ment a 
sora, de a napóleoni háborúk csakhamar vál
ságba sodorták a keramikai gyárakat, mert a. 
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máz előállításához szükséges ólom és ón alig 
volt beszerezhető. K. ezen anyagok pótlására új
fajta mázt talált ki, amelyet approbálás céljából 
bemutatott a helytartóságnak. Itt azonban hibás 
vegyelemzés alapján az egészségre ártalmasnak 

íjninősitettók azt, K. gyárát zár alá vették s ezzel 
a budai keramika 1810. befejezte pályafutását. 
K. Bécsbe utazott, hogy igazának érvényt sze
rezzen, de ott is addig halasztották az ügy elin
tézését, mig K. megtörten az Irgalmasrendiek 
kórházába volt kénytelen vonulni, ahol meg is 
halt. Készítményei közt híresek és keresettek a 
piros rákokkal díszített tányérok, amelyekhez 
még atyjától kapta a mintát. A legtöbb K.-féle 
•darab Szablya János gyűjteményében van Budán. 
•V. ö. Siklóssy L., K. Domokos, egy budai kera
mikus a XVIII. sz.-ban (Budapest 1918). 

Kuopio, 1. kerület Finnországban, (1923) 364,806 
•lak. — 2. K., a kerület fővárosa, (1923) 20,0881ak. 

-Kup, kisk. Veszprém vm., (1920) 896 lak. 
Kupa, kisk. Abaúj-Torna vm., (1920) 446 lak. 

*Kupaía, Janka, családi nevén Lucevics Iván, 
fehérorosz költő, szül. Vjazynkában (Minszk 
mellett) 1882 jún. 25. Eleinte munkás, majd ta
nító volt. Első verskötetét 1908. adta ki Zsalejka 
címen, melyet 1910. a Huslar (Hegedűs) követett. 
Lírai költeményeket, drámákat s eposzokat ír. 
1925 máj.-ban húszéves írói jubileuma alkal
mából a Fehérorosz Szoc. Tanácsköztársaság 
kormánya élethossziglani tiszteletdíjat állapított 
meg részére. Néhány költeményét több szláv 
nyelvre, valamint németre s olaszra is lefordí
tották. 

Kúpfalva (Kogl), Vas vm. (Tr. A.) 
Kupfer, Johann Michael, bécsi festő, megh. 

Bécsben 1917 jún. 19. 
Kupffer, Elisar von, író és filozófus, szül. 

Sophien tálban (Észtország) 1872 febr. 20. Elisa-
rion álnéven az ú. n. klarizmtcs, új vallásfilozófia 
megalapítója. 

Kuprin, Alexander Ivanovics, orosz író, újabb 
müvei: Réka jizori (Az élet folyója, 1916); Sasha 
(1920). Magyar fordításban megjelentek: Oleszja 
(f ord. Lengyel G., 1918); A párbaj (f ord. Bállá M., 
1918); Az utcáról (ford. Zsatkovics K., 1918); 
Eybnikov kapitány (ford. Erdély Jenő, 1918); 
A kripta (ford. Bálint L., 1921); Szulamit (ford. 
Peterdi I., 1921); Járna, a vörös lámpás negyed 
(1925); Moloch (ford. Béna István, 1925); Sala
mon csillaga (ford. Gellért Hugó, 1925). 

Kupsafalva (Cupseni), Szolnok-Doboka vm. 
(Tr. R.) 

Kuptorja (Guptoare), Krassó-Szörény vm. 
-(Tr. R.) 

Kural (KurqV), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
'Kurblizás. A filmgyártásban a filmfelvétel

nek népszerű elnevezése. 
Kurd, nagyk. Tolna vm., (1920) 1780 lak. 
Kurdisztán, földrajzi meghatározása, annak 

« területnek, mely az Arárat-hegységtől É.-ra és 
D.-re a Dijala folyóig, továbbá Perzsiától K.-re 
•és Ny.-ra a Kara Szu folyóig terjed s amely ma 
Törökország, Irak és Perzsia közt oszlik meg. 
K. területének kb. másfél millió kurd lakossága 
van. Török-K. Diarbekr, Bitlisz, Hakkiari, 
"Van, Erzerum ós Adana vilajetekből áll s az | 

ottani kurdokat általában butanoknak nevezik. 
Iraki-K- magában foglalja a kurdok ősi király
ságát, Serizort, továbbá Esbit, Kirkuk és Szu-
laejmanija vidékét. Perzsa-K. Lurisztán és Arde-
lan valiatból (kormányzóság) áll. A kurd nép 
nem homogén, hanem sok törzsből áll s a három 
államba való bekebelezés a jövőre veszedelmek 
forrása lehet. A világháborúból a kurdok, jóllehet 
nem voltak érdekelve, erősen megtizedelve ke
rültek ki, mert a mezopotámiai és kaukázusi fron
ton kellett harcolniok. A békekonferencián Serf 
pasa, egy kurd, a Törökországtól való elszakadást 
kérte. 1925-ben a kurdok lázadásban törtek ki, 
de a törökök elnyomták s a vezetőket felakasz
tották. V. ö. Hay, Two years in K. (1922); Tem-
perley, Hist. of the peace conference (1924). 

•Kure, japáni hadikikötő, (1920) 103,354 lak. 
Kurety (Gurechiu), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kurg, tartomány Brit-Elő-Indiában, ter. 4097 

km*, (1921) 163,838 lak. 
•Kurgasa, város Szovjet-Oroszországban, (1920) 

26,596 lak. 
Kurima (Kurima), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kurityán, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 

közig. egy. egyes, vm., (1920) 540 lak. 
Kvala,ná(Kurzeme), volt orosz kormányzóság, 

a világháború után megszűnt; 1919 óta Lett
ország egyik tartománya, ter. 13,209 km2, (1925) 
286,650 lak. Fővárosa Libau (Licpaja). 

Kuró (Kurov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kuroki, Tamemoto, báró, japáni tábornok, 

megh. Tokióban 1923 febr. 4. 
Kuropatkin, Alexej Nikolajevics, orosz tá

bornok, megh. Samcsurinban 1925 jan. 24. A vi
lágháborúban 1916. rövid ideig hadseregparancs
nok volt az északi fronton. 1916 aug.-ban a Naroc 
tónál való veresége után Turkesztán kormány
zója lett. 1917-ben teljesen visszavonult. Munkája; 
Plevna, Lovcsa és Seinovo (1881). Emlékiratai 
4 kötetben németül és angolul jelentek meg(1909). 

Kurpeny (Curpeni), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kurpény (Curpeni), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Kurszk, 1. orosz kormányzóság, (1915) 3,276,200 

lak. — K., a kormányzóság fővárosa 89,800 lak. 
*Kurszumlija, szerb város a Toplica mellett, 

1915. nov. 17. heves harcok után a Gallwitz-
hadsereg elfoglalta. 1918 okt. 15. az entente-
csapatok visszafoglalták. 

Kurtakér (GMer), Arad vm. (Tr. R.) 
Kurtakeszi (Kurtákesi), Komárom vmegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Kurtapatak (Valea scurtá), Háromszék vm. 

(Tr. R.) . 
Kurtapataki, lásd Kovács Pál (kurtapataki, 

XX. köt.) 
•Kurth, 1. Ernst, zenei író, szül. Bécsben 1886 

jún. 1. A berni egyetemen a zeneelmélet magán
tanára. Müvei: Die Voraussetzungen der theoret. 
Harmonik (1913); Grundlagen des lineaien Kon-
trapunkte (1917); Romantik, Harmonik und ihro 
Krise in Wagners Tristan (1921). 

2. K., Godef'roid, belga történetíró, megh. 
Ascheban 1916 jan. 5. 

Kurtya (Gurtea), Krassó-Szörény vm. (Tr. E.) 
Kurucialva (Kudlovce), Zemplén vármegye. 

(Tr. Cs.-Szl.) 



Kuruc költészet — 527 — Küküllömagyaros 

Kuruc költészet (1. XII. köt.). A rávonatkozó 
újabb bibliográfia: Harsányi István, Gulyás Jó
zsef, Simonfi János, A kuruc balladák hiteles
sége (Sárospatak 1914); Tolnai Vilmos, A kuruc 
balladák hitelességéről (E. Ph. K., 1914); Har
kányi István, Gulyás József és Simonfi János, 
A kuruc dallokJorrásairól (Bthnographia, 1914); 
Komlós Aladár, A kuruc balladák hitelességének 
kérdéséhez (Irodtört., 1914); Király György, A 
kuruc balladák hitelességének kérdése (Buda
pesti Szemle, 1915); Weber Arthur, A kuruc 
balladák kérdéséhez (B. Ph. K., 1915); László 
.Zsigmond, A kuruc balladák (Budapest 1917). 

Kurume, japáni város, (1920) 43,629 lak. 
*Kurunagala, város Ceylon sziget brit korona

gyarmaton, (i92i) 10,187 lak. 
Kusaly (Goseiu), Szilágy vm. (Tr. R.) 
Kusics (Kusió), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 

*Kusiro, japáni város, (1920) 39,392 lak. 
KvLsma,(Gusma), Beszterce-Naszód vm. (Tr. E.) 
Kusmanek Ármin (burgneustadteni), tábor

nok, 1918. visszatért a fogságból és vezérezredes 
lett. Megh. 1924 márc. 22. 

Kustánialva (Kustánfalva), Bereg vmegye. 
<Tr. Cs.-Szl.) 

*Kustanoj, város Szovjet-Oroszország ázsiai 
részén, (1920) 22,704 lak. 

Kustánszeg, kisk. Zala vm., (1920) 819 lak. 
Kustány, kisk. Zala vm., (1920) 544 lak. 

*Kuszkó István, Író, szül. Felsőbányán 1860 
aug. 1. Mint erdészeti hivatalnok került Kolozs
várra, ahol egyszersmind Bartha Miklós Ellenzék 
c. napilapjának munkatársa volt. Az újabb magyar 
történelem emlékeit gyűjtötte. Megalapította 
1891. az Országos Ereklye-Muzeumot Kolozs
várott s megindította az 1848—49-iki szabadság
harc orosz emlékeit tárgyaló Történelmi Lapok 
«. folyóiratot. Emellett számos erdészeti, turisz
tikai és sportcikket írt. A román megszálláskor 
Budapestre költözött. 
•Kusznezk, város Szovjet-Oroszországban, (1923) 

26,898 lak. 
Kutaisz, 1. volt orosz kormányzóság, 1918. 

Georgiába olvadt be. — 2. K., város Georgia 
tanácsköztársaságban, (1920) 53,900 lak. 

Kutas, kisk. Somogy vm., (1920) 1449 lak. 
Kutasó, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 267 lak. 
*Kut-el-Amara, vár Alsó-Mezopotámiában, a 

Tigris balpartján. A világháborúban a kteszifoni 
vereség után Townshend angol tábornok tám
pontja volt, a törökök körülzárták s Townshend 
13,330 emberével lőszer és eleség hiánya miatt 
tönytelen volt magát megadni. 

Kútfalva (Out), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Kútfej, kisk. Zala vm., (1920) 421 lak. 
Kuthy, 1. Dezső, zoológus, megh. Budapesten 

1917 szept. 10. Nyugalmazott nemzeti múzeumi 
orvolt. 

2. K Dezső, orvos, lásd Okoliesányi-Kuthy. 
<XIV. k.) 

Kutno, város Lengyelországban, (1921) 15,9761. 
Kuttenberg (csehül Kutna Sora), város Cseh

országban, (1921) 14,375 lak. 
Kuty (Kutty), város Kelet- Galíciában. A világ

háborúban 1915. Pflanzer-Baltin osztrák-magyar 

hadserege visszafoglalta az oroszoktól, 1916 
aug.-ban Brusszilov offenzivájakor elveszett, de 
1917 júl.-ban Kövess hadserege ismét elfoglalta. 
Most Lengyelországhoz tartozik. 

Kutyfalva (Cuci), Alsó-Fehér vm. (Tr. E.) 
Kuyper, Ábrahám, németalföldi államférfiú, 

megh. Hágában 1920 nov. 8. 
Kuzma (Kuzdoblauje), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Kuzmik Pál, orvostanár, megh. Budapesten 

1925 dec. 19. 
*Kuzmin, Michaél, orosz költő és zeneszerző, 

szül. Jaroszlavlban 1876. írt költeményeket, el
beszéléseket ; továbbá dalműveket és zenét írt 
Grillparzer Ahnfrau c. színmüvéhez. 

Kuzsinszky Bálint, történet- és régiségtudós, 
1919. az Orsz. Magyar Eégészeti Társulat elnöke 
lett, 1923—24. a budapesti egyetem bölcsészeti 
karának dékánja volt, 1926. a Magyar Tud. 
Akadémia rendes tagjának választotta. Az osztrák 
és német régészeti intézet rendes tagja. Ujabb 
művei: A Balaton környékének archaeológiája 
(Budapest 1920); Aquincum (ásatások ós múzeum-
ismertetések, u. o. 1923, németül, franciául, 
olaszul és angolul is); A romai határvédelem és 
a baltavári erőd (az Orsz. Magyar Eégészeti 
Társ. évkönyvében, 1923); Aquincumi sírlelet 
(Budapest Régiségei X., 1923); Aquincum (Buda
pest Műemlékei, 1925); Solva (gr. Klebelsberg-
emlékkönyv, 1925). 

Kübekháza, nagyk. Csanád, Arad és Torontál 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1821 lak. 

Kühl Gottíiard, német festő, megh. Drezdá
ban 1915 jan. 9. 

•Kühlmann, Richárd von, német diplomata, 
szül. Konstantinápolyban 1873 márc. 17. Követ
ségi tanácsos volt Washingtonban, majd Hágá
ban, 1916. nagykövet Konstantinápolyban, 1917— 
1918. külügyi államtitkár; ő kötötte meg, mint 
Németországmeghatalmazottja, a bresztlitovszkl 
és bukaresti békét; a megegyezéses béke gondo
latának volt képviselője. 

•Kühne, MaxHans, német építész, szül. Drezdá
ban 1874 jún. 3-án. Lipcsében 1913. tanár lett. 
1906-ban társult Lossow Williammal. Nevezete
sebb építményeik: a lipcsei főpályaudvar, a drez
dai Schauspielhaus, több bank, szálló, a görlitzi 
zsinagóga. 

Kükemező (Kuková), Sáros vm.(Tr. Cs.-Szl.) 
Kükenthal, Willy, német zoológus és utazó, 

megh. Berlinben 1922 aug. 27. 1918-ban a berlini 
egyetem tanára lett. 

Küküllö'almás (Alma), Kis-Küküllő vmegye. 
(Tr. E.) 

Küküllödombó (Dámbáu), Kis-Küküllő vm. 
(Tr. E.) 

Küküllőfajsz (Feisa), Kis-Küküllő vm. (Tr. E.) 
Küküllőiklód (Iclod), Kis-Küküllő vmegye. 

(Tr. E.) 
Küküllőkeményíalva (Tárnovita), Udvar

hely vm. (Tr. E.) 
Küküllőkó'rös (Curciu), Kis-Küküllő vmegye. 

(Tr. E.) 
Küküllőlonka (Lunca), Kis-Küküllő vmegye. 

(Tr. E.) 
Küküllőmagyarós (Mágherus), Kis-Küküllő 

vm. (Tr. E.) 
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Küküllöpócsfalva (Pancisoara), Kis-Küküllő 
vm. (Tr. R.) 

Küküllősárd (§ard), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Küküllősolymos (Soimus), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Küküllőszéplak ($üplac), Kis-Küküllő vm. 

(Tr. R.) 
Küküllővár (Getatea de balta), Kis-Küküllő 

vm. (Tr. R.) 
*Külföldi fizetési eszközök forgalma, 1. De

vizaköz pont. (XX. köt.) 
Küllő (Girm), Sopron vm. (Tr. A.) 
Küllőd (Kollut), Bács-Bodrog vm. (Tr. SzHSz.) 

•Különbéke a háborúban szövetséges nemze
tek közül az egyik vagy egy csoport részéről 
kötött béke. Az 1914—18. évi világháború folya
mán ismételten felmerült a gondolat, hogy 
Ausztria-Magyarország ellenfeleivel külön kös
sön békét; ily irányban titokban történtek is lé
pések, majd 1918 okt. 28. a közös külügyminisz
terré kinevezett gróf Andrássy Gyula nyiltan is 
kijelentette készségünket a K.-re. 

*Külpe, 1. Frances, eredetileg James, német 
írónő, szül. Orel kormányzóságban 1862 febr. 20., 
K. lelkész (megh. 1905.) második neje; főbb 
művei: Mutterschaft (1907); Der Schmerzenssohn 
(1910); Wege der Liebe (1912); Ring (1914). 

2. K-, Oswald.német filozófus, megh.München
ben 1915 dec. 30. Újabb müvei: Grundlagen der 
Aesthetik (1921); Vorlesungen über Psycbologie 
(1922). 

Külsőbőcs, kisk. Borsod, Göniör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 720 lak. 

Külsősárd, kisk. Zala vm., (1920) 182 lak. 
Külsővat, nagyk. Veszprém vmegye, (1920) 973 

lakossal. 
Külügyminisztérium (1. XII. köt), 1918-ig 

közös volt. 1919-ben a magyar minisztérium ke
retében újjászervezték. B szervezést az 1920.1. 
t.-c. 6. §-a jóváhagyta. 

Kümmerle Jenő Béla, botanikus, 1919. a Ma
gyar Nemzeti Múzeumban osztályigazgató lett. 
Tanulmányúton járt Ausztriában, Németország
ban, Belgiumban, Angolországban, Írországban, 
Skóciában, Hollandiában, Dániában és Olasz
országban. 1914 nyarán növényföldrajzi tanul
mányi és gyűjtési úton volt Tuniszban, Algírban 
és az algiri Szaharában. A Magyar Nemzeti Mú
zeum növénytárának megbízásából 1918 jún. és 
júl. Közép-Albánia É.-i részében az albán-make-
dóniai határhegységet növénytani szempontból 
kutatta és növényeket gyűjtött. Eredménye a 
Magyar Tudományos Akadémia Balkán-kutatá
sainak Tudományos Eredményei című kiadványa 
8. kötetében jelent meg (1926), melyben a nö
vény földrajzi részt és a Pteridophytákat írta meg. 
Krenner egy új Diatoma-génuszt nevéről Küm-
merleanak nevezett el. Egy új európai haraszt-
génuszt is írt le, melyet felfedezője Biró Lajos 
nevéről Biropterisznek nevezett el. Több nö
vényt nevezték el róla. 

Küngös, kisk. Veszprém vm., (1920) 349 lak. 
Kürpöd (Chirpár), Szeben vm. (Tr. R.) 
Kürschák József, matematikus, műegyetemi 

tanár, újabb munkája: Analízis és analitikus 
geometria (1920). 

Kürschner Jakab, szocialista politikus. A pro
letárdiktatúra bukása után följelentés alapján 
elfogták és a pestvidéki törvényszék gyorsított 
tanácsa 1920 ápr. 30. izgatás címén 7 hónapi 
börtönre ítélte. 

Kürt (Kürt), Komárom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Kürthy, 1. Emil (fajkürthi és kolthai), író és. 

hírlapíró, megh. Budapesten 1920 dec. 27. 
2. K., György, színész és író, újabb művei: 

Az ős (reg., 1923); Mars (reg., 1925). 
*3. K. Lajos, báró, politikus, szül. Kürtön 

1849., megh. Budapesten 1921 szept. 10. Jogi ta
nulmányai végeztével Komárom vármegye szol
gálatába állott; 1886. főjegyzőnek választották, 
később Zólyom és Turóc vármegyék főispánjának 
nevezték ki. Mint főispán magyar báróságot ka
pott. 1917-ben az orsz. közélelmezési hivatal élére 
állították, ez állásáról azonban az 1917-iki kor
mányválság után lemondott. 1918 okt. 31. köz
élelmezési miniszternek jelölték, de a forradalom 
kitörése miatt már nem foglalhatta el tisztét. 
Ezután visszavonultan élt Budapesten. 

Kürti József, színész, 1925. a Vígszínház
hoz szerződött, ahol Géraldy Ezüstlakodalmábaa 
lépett fel nagy sikerrel. 

Kürtös (Gurtici), Arad vm., (1920) 8986 lak. 
(Tr. R.) 

Kürtösújfalu (Malá Vieska nad Ipl'om), 
Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Küsmöd (Gusmed), Udvarhely vármegye. 
(Tr. R.) 

Küsztendil, bolgár város, (1920) 13,748 lak. 
Kvacsan (Kvacany), Liptó vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Kvala Lumpur (Kvalu L.), Selangor brit

indonéziai védvidék és az egész Maláji Állam
szövetség fővárosa, (1921) 80,424 lak. 

*Kvala Trengganu, Trengganu maláji állam
szövetséghez tartozó brit-indonéziai védvidék fő
városa, (192D 12,453 lak. 
*Kvanto, japáni tartomány, ter. 32,340 km!, 

(1920) 11.127,995 lak. 
•Kvantumelmélet. A K. az abszolút fekete test 

sugárzásának problémájából sarjadzott ki. Ab
szolút fekete test az olyan, mely mindenféle színá 
reáeső sugárzást, elekromágneses hullámot elnyel 
és semmit sem ver vissza. Az abszolút fekete test 
úgy valósitható meg, ha egy belül bekormozott 
nagyobb üreg falán kisebb- nyilast vágunk E 
nyilas reprezentálja az abszolút fekete testet, 
mert e nyilas semmit sem ver vissza a reá es6 
sugárzásokból, a sugarak behatolnak az üregbe 
és sokszoros visszaverődés után az üregen belül 
elnyeletnek. Ilyen fekete testet szerkesztettek: 
Wien, Lummer, Rubens, Kurlbaum és Prings-
heim, azután kísérletileg meghatározták e fe
kete test sugárzásának spektrális összetételét. 
Az eredmények az 1. ábrában láthatók mely
ben az abszcisszatengelyre a sugárzás hullám
hosszúsága, az ordinátatengelyre az erőssége 
van felmérve. A görbesereg illusztrálja egyrészt 
a Ste fan-féle törvényt, mely szerint az integrális 
sugárzás az abszolút hőmérséklet negyedik hat
ványával növekedik, továbbá a Wien-fé\e elto
lási törvényt, mely szerint a maximális erősségű 
sugárzás X hullámhosszúsága a T abszolút hőmér-
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séklet növekedésével úgy tolódik el a kicsiny 
hullámhosszúságok felé, hogy XT = állandó. Az 
elméleti fizikára hárult most a feladat levezetni 
azt az összefüggést a sugárzás erőssége, továbbá 
a hullámhosszúság ós a hőmérséklet között, 
mely megfelel az 1. ábrában lefektetett tapasz
talatnak. A kérdéssel W. Wien, Lord Rayleigh 
és Jeans foglalkoztak, de csak félsikerrel. A teljes 
megoldást Planck-ndk köszönhetjük. A sugárzás 
oly módon áll kölcsönhatásban a matériával, hogy 
a sugárzásból és anyagból álló rendszer termikus 
egyensúlyban van. Termikus egyensúly esetében 

a termodinamika második főtétele szerint a su
gárzás energiaeloszlása a színképben, vagyis a 
sugárzás erőssége mint X függvénye ugyanaz, 
akármilyen anyaggal áll is a sugárzás egyen
súlyban. A termikus egyensúly meghatározása 
tehát egy modell, Plánoknál az ú. n. monokroma-
tikuslinearisoscillator(egyenesbenharmonikusan 
rezgő elektron) segélyével is elvégezhető, ha 
csak az oscillator úgy nyeli el és úgy sugározza 
ki az energiát, mint az anyag. Planck felismerte, 
hogy egy a tapasztalattal egyező sugárzási for
mula levezetése céljából fel kell tenni, hogy a x 
hőmérsékletű oscillator (az anyag) energiája az 
emisszió és abszorpció folyamán nem folytonosan, 
hanem ugrásszerűen változik; az energia meg
változása egyenlő az elemi energiaadag, E = hv 
egész számú többszöröse el, hol v az oscillatort 

frekvenciája, rezgésszáma, mely a X hullámhosz-

szúsággal v = -y (c = fénysebesség) szerint függ 

össze és h egy univerzális állandó, h=6-55.10—27 

erg./sec. Ennek értéke a fekete sugárzásra vonat
kozó mérések (1. ábra) alapján meghatározható. 
Minthogy a kék fényre vonatkozólag v nagyobb, 
mint vörös fényre, a kék fény energiaadagja na
gyobb, mint a vörös fényé. Még nagyobb a Rönt-
genfóny energiaadagja. 

A Planck-féle hipotézis roppant termékenynek 
bizonyult. A fotoelektromos jelenségnél egy fém
lemezre eső fény által kiváltott elektronok se
bessége annál nagyobb, minél nagyobb a kiváltó 
fény rezgésszáma. Erre a jelenségre Einstein al
kalmazta a K.-et. Ha m-mel jelöljük az elektron 
tömegét és w-vel az elektron sebességét, akkor 
Einstein törvénye szerint az elektron eleven ereje 
mv* = hv — P, hol Pegy a fémet jellemző állandó, 
nevezetesen az a munka, mellyel egy elektron a 
fémből kiszabadítható. A beeső fójryből tehát az 
elektron elnyel egy hv elemi energiaadagot ós azt 
részben a P munka elvégzésére fordítja, a másik 
részét pedig megkapjuk az elektron eleven erejé
ben. P nagyon kicsiny általában. Ez az Einstein-
törvény a Röntgenfrekvenciák körében is érvé
nyes, hol P a Röntgenfény nagy hv energia
adagja mellett elhanyagolható. Az elektron töl
tését e-vel jelölve, az iaw2 = e F egyenlet meg
szabja azt a V potenciál különbséget, amely az 
elektront v sebességre gyorsítja Einstein egyenlete 
tehát az e V= hv alakba is írható a Röntgenfrek
venciák körében és kifejezi azt arégi tapasztalatot, 
hogy a Röntgenfény v keménysége arányos a 
Röntgenlámpa elektródjai között alkalmazott V 
potenciálkülönbséggel. Ha Röntgenfény ér pl. 
egy fémlemezt, akkor abból kiindul a másodlagos 
katódsugár. Ez a fényelektromos jelenséggel 
analóg folyamat. A másodlagos katódelektron 
sebességét a kiváltó Röntgenfény v-je alapján 
ugyancsak az Einstein-egyenlet határozza meg. 
A fény hullámelmélete szerint a fény a fényfor
rástól gömbhullámokban terjed és így valamely 
felületre eső fényenergia mennyisége a fényfor
rástól számított távolság négyzetével csökken. 
A K. szerint azonban az elektron egyszerre egy 
egész hv energiaadagot nyel el. Nyílt kérdés még, 
hogy az energia hogyan koncentrálódik az el
nyeléshez szükséges mennyiségben az elektron 
környezetében. Az extrém K.-i felfogás szerint a 
fényforrásból a fény hv adagokban egy kicsiny 
tüalakú térrészre koncentrálva lövettetik ki (tű
sugárzás, fénykvantum). Emellett szól újabban 
az az Arthur Compton által felfedezett jelenség 
is, hogy a Röntgenfény hullámhosszúsága, ha 
pl. grafitporon szétszóródik, hosszabb lesz. E je
lenség elméletét nyerjük (Debye, Compton), ha 

aze = hv energiájú fénykvantumnak — impul
zust tulajdonítva, felírjuk 1., hogy a fénykvantum 
energiája az elekronba ütközés előtt egyenlő az 
ütközés utáni e—Ae szétszórt energia és az elek-
ron j mv2 kinetikai energiájának összegével és 2. 
ugyanezt felírjuk az impulzusokra vonatkozólag 

Révai Nagy Lexikona, XX. 34 

1. ábra. 
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is az irányok tekintetbevételével. Igen nevezetes 
evvel kapcsolatban, hogy Compton megmutatta, 
hogy ily módon olyan tipikus hullámelméleti je
lenség, mint a Doppler-féle]e\ms,ég, szintén egy
szerű K.-i magyarázatot nyer. Különösen meg
győzően tanúskodnak a fénykvantumok mellett 
Bothe, C. T. R. Wüson, Compton, Oeiger, TLvh-
bard megfigyelései, kik individuális Gompton-
eléktr ónokat és a szórt sugárzás impulzusait 
észlelve, azt találták, hogy a Compton-elektron 
fellépte '/íoooo másodpercen belül egybeesik a szórt 
sugárzás impulzusának felléptével és hogy az 
impulzusokra vonatkozó 2. alatti egyenlőség in
dividuálisan ki van elégítve. 

Nagy szerepet játszik továbbá a K. a Ruther-
ford—Bohr-féle atomelméletben. A K. szabja 
meg egyrészt a stabil elektronpályákat, másrészt 
az Einstein-törvény mondja meg, hogy két stabil 
pálya közötti elektronátmenet alkalmával sza
baddá váló energiát az atom mint milyen színű 
fényt sugározza ki ? (L. Rutherford—Bohr-féle 
atomelmélet, XX. k.) B K.-i atommodell alapján 
egyrészt egy hatalmas és sokoldalú tapasztalati 
anyag értelmezhető egységes szempontból, más
részt a lassú elektronok és atomok ütközésére 

2. ábra. 

vonatkozó kisérleti vizsgálatok (Francit, Hertz 
stb.) e K.-i modell közvetlen kisérleti támaszai. 

A K. szerint egy v rezgésszámú x hőmérsék
letű lineáris oscillátor energiájának középértéke:-

_ hv 
B = - h 7 -

k-
e —1 

hol k a kinetikai gázelméletből ismert állandó. 
Magas hőmérsékleteken ez a kifejezés átmegy az 
B = ke klasszikus értékbe. Az anyag atomjait v 
rezgésszámú lineáris oscillátoroknak tekintve, 
Einstein az energia fenti kifejezését felhasználta 

Láb (Láb), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laband, Paul, német államjogász, megh. 

Strassburgban 1918 márc. 24. 
Lábas (Lábapinf), Temes vm. (Tr. R.) 

•Lábas gnvatok (Mesites, »uat), a Tyúkszerü 
madarak egyik alrendje. L. Tyúkszerü madarak. 
(XVIII. köt) 

a szilárd anyagok C, fajhőjének meghatározásara. 
A számítás eredményét a 2. ábra tünteti fel, hol 
fel van rajzolva a fajhő mint hv/kr függvénye. 
A görbe a tapasztalattal messzemenően egyezik, 
különösen értékes, hogy beszámol Nernst és ta
nítványainak méréseiről, melyek szerint igen 
alacsony hőmérsékleteken a fajhő zérus lesz. 
Magas hőmérsékleteken a Dulong—Petit-féle tör
vény adódik. Ezt az elméletet továbbfejlesztve, 
Debye, Born és Kármán az atomnak egész ru
galmas rezgési spektrumot tulajdonítottak. 

Az atomban keringő elektronok pályasíkjaik 
megfelelő irányítása mellett az atomnak mágneses 
momentumot kölcsönöznek. Ha az atom külső 
mágneses erőtérben van, pl. a Zeeman-emisszió 
folyamán, akkor a K. szerint a mágneses momen
tumnak a külső erőtérhez viszonyított irányítása 
is kvantumozva van, vagyis az atom mágneses 
momentumának iránya és a külső erőtér iránya 
által bezárt szög koszinusza racionális. Erről a 
térbeli kvantumozásról tanúskodik a Zeeman-
összetévők élessége, de ennek közvetlen kisérleti 
bizonyítékát is szolgáltatták Stern ós Gerlach 
vizsgálatai. 

Kvassay, 1. Ede, író, megh. Tapolcsányban 
1927 febr. 7. 

2. K. Jenő, mérnök, helyettes államtitkár, 
megh. Budapesten 1919 június 5. Az Országos 
Vízépítési Igazgatóság megalapítója, első főnöke 
ós vezére volt. Az Országos Halászati Felügyelő
séget is ő állította fel. A balatoni kikötők kiépí
tését kormánybiztosi minőségben ő kezdette meg. 
1877-től kezdve haláláig irányította Magyar
ország vízügyeit s a Duna kérdésében nemzet
közileg is méltányolt szaktekintély volt. A vizi-
utak fejlesztése érdekében kifejtett irodalmi mű
ködéséért az Akadémia 1918. a Wahrmann-. 
díjjal tüntette ki. Munkái a XII. köt.-ben fel
soroltakon kivül még: Die ungarische Donau als 
ein Teil der Verkehrstrasse für die Gross-Schiff-
fahrt nach dem Orient (1916); Vízgazdasági 
politikánk (1918); A Duna-torkolat hajózásá
nak kérdései (1918); Le Danube internatio-
nale (1919). 

Kvassó (Kvásov pri Lednici), Trencsén vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Kvei-csou, kínai tartomány, ter. 182,200 km8, 
(1923) 8.000,000 lak. Fővárosa Kvei-jang. 
*Kyser, Hans, német író, szül. Graudenzban 

1882 júl. 22. A világháborúban haditudósító volt, 
irt költeményeket, regényeket, színmüveket. 

Kysucké Nővé Mesto = Kiszucaújhely. 

•Lábastyúk (Megapodius, illat), 1. Tyúkok. 
(XVIII. köt.) 

Lábatlan, nagyk. Komárom és Esztergom 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 1488 lak. 

Lábfalva (Leiesti), Szolnok-Doboka vm.(Tr. E.) 
•Labinszkája, város a kaukázusi Kuban-terü-

leteu, (1916) 35,519 lak. 

L. 



Lábod 531 Láday 

Lábod, kisk. Somogy vm., (1920) 1927 lak. 
Laborcbér (Zbudsky Breztov), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Laborcfalva (Vol'a pri Laborci), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laborcíő (Habura), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laborcmező (Zbudské Dlhé), Zemplén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Laborcradvány (Vysná Radvan), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laborcrév (Érásny Brod), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Laborcszög (Strajnany), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Labori, Ferdinánd Gustave Qaston, francia 

jogtudós, megh. Parisban 1917 máre. 14. 
Labour P a r t y (ejtsd: lébör párti) (1. XI. köt), 

az angol szocialista munkáspárt a világháború 
kitörésekor ellenezte Grey külpolitikáját és a 
háborúba való belépést, de a hadihitel megsza
vazása elé nem gördített akadályt. Vezetője, R. 
MacDonald, pacifista érzelmei miatt lemondott, 
több kiváló tagja, mint B. Russel cambridgei ta
nár, Trevelyan történetíró stb. pedig háborúelle
nes magatartása miatt börtönbüntetést kapott. 
A L.-vezetőség szüntelenül az észszerű békekötés 
érdekében dolgozott s már 1915. csatlakozott a 
nemzetközi szocialista kongresszushoz. Még u. a. 
évben azonban a koaliciós kormányba való be
lépés mellett döntöttek s a mérsékelt irányú 
Eenderson miniszter lett. Miután azonban a 
stockholmi in ternacionális kongresszuson, melyen 
a központi államok szocialista képviselői is részt
vettek, a L. is jelen volt s emiatt támadások 
érték, Henderson kilépett a kormányból. A há
ború irtán a L. tagjainak és képviselőinek száma 
állandóan nőtt. 1922-ben 142, a következő évi 
választásokon 191, az 1924-iki választásokon 
pedig 328 taggal került a parlamentbe, ennél
fogva kormányalakításra kapott megbízatást. 
R. MacDonald lett az első munkáspárti minisz
terelnök és rövid idő alatt is sokat tett a béke 
kiépítése érdekében. Műve a londoni konferen
cia, a reparáció előmozdítása, a genfi jegyző
könyv, az Oroszországgal való diplomáciai vi
szony felvétele, melyeket a következő, konzer
vatív kormány mind ratifikált. A L.-i kormány 
még u. a. évben megbukott, de a L. azóta is az 
angol alsóház második legnagyobb pártja. A kép
viselők száma 1926-ban 153 volt. 

Labuan,szigetHátsó-Indiában,BorneótólÉ.-ra, 
a brit Straits Settlements egyike, ter. 74 km8, 
(1924) 5746 lak. Fővárosa és kikötője Victoria. 

Láca, kisk. Zemplén vm., (1920) 1368 lak. 
Lacfalu (Sisesti), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Lácf alva (Éackovce), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lacház (Láscáia), Szolnok-Doboka vm.(Tr. R.) 
Lachelier, Jules, francia filozófus, megh. 

Parisban 1918 jan. 
Lachenal, Adrién, svájci államférfiú, megh. 

Genfben 1918 júl. 4. 
Lachine, város Québec kanadai tartományban, 

(1921) 15,405 lak. 
Lackód (Lascud), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Lackvágása (Lackóvá), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laconia, város New Hampshire északamerikai 

államban, (1920) 10,897 lak. I 

•Laeretelle (ejtsd: lakröteii), Jacques de, francia 
író, szül. 1888. Silbermann c. regénye, amelyben 
egy üldözött zsidó diák szenvedéseit beszéli el, 
1922. Femina-dijat nyert. Másik ismert szenti
mentális regénye: La Bonifas. Magyarul meg
jelent : Silbermann (ford. Hatvány Lajos). 

Lacrosse, város Wisconsin északamerikai 
államban, (1920) 30,363 lak. 

Lacsnó (Lacnov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lacunás (Lacunas), Temes vm. (Tr. SzHSz.) 
Laczkó, 1. Dezső, geológus, nyűg. kegyesrendi 

tanár (1. XII. k.), szül. Trencsénben 1860 júl. 22. 
1877-ben a kegyestanítórendbe lépett. Főiskolai 
tanulmányait Nyitrán és a budapesti tudomány
egyetemen végezte. 1883-ban a privigyei, debre
ceni, kecskeméti, 1888-tól a veszprémi főgimná
zium tanára, 1906-12-ig igazgatója volt. 1902-ben 
mint geológus részt vett Déchy Mór utolsó kau
kázusi tanulmányútján. 1903-tól a veszprémvár
megyei múzeum és könyvtár igazgatója. 1924-beu 
kir. tankerületi főigazgatói cimet nyert. 1927-beu 
a Szent István Akadémia rendes taggá válasz
totta. Mint Lóczy Lajos tanítványa és munka
társa, részt vett a Bakony és Balatonfelvidék 
részletes geológiai felvételeiben. Idevágó tanul
mányai a Magyar Földrajzi Társaság kiadásá
ban megjelent balatoni monográfia keretében: 
Veszprém városának és tágabb környékének geo
lógiai leírása (1909). Egyéb munkái: Tenger -
medencéink viszonya a kontinensekhez (Gimn. 
Értesítő, Privigye 1884); A gerinces állatok 
csontrendszerének fejlődése (Debrecen 1885); 
Geológiai jegyzetek a Kaukázusból (Déchy Mór, 
Kaukázus 1907); A veszprémi Szentbenedekheg ÍJ 
története (1908); Római utak és talajnyomai 
Veszprémmegye déli felében, Batócán (1912;; 
ABakony (Lasz Samu, Földrajzi OlvasókönyvI., 
Budapest 1912); A veszprémmegyei múzeum és 
könyvtár története (1925). 1905 óta szerkeszti a 
Veszprémmegyei Múzeum évi jelentéseit. 

2. L. Géza, író (1. XII. köt.), beható tanul
mányok alapján dolgozott történeti regényeiben 
a lélekrajzra helyezi a súlyt s a Zrínyi korába 
vezető regényében (Német maszlag, török áfium) 
tudatos archaizálással utánozza annak a kornak 
a nyelvét. A jelenből merített regényeiben a mo
dern társadalom rajzát adja erős realizmussal. 
Van sok tanulmánya is, melyek a különféle folyó
iratokban ós kivált a Kultúra egyes kiadványai
ban jelentek meg. Jelentősek műfordításai (Balzac, 
Moliére, Francé) is. Újabb munkái: Széphistória 
Vasverő Deli lovagról (verses reg., 1913); Sey 
Tamás levelei (1922); Noémi fia (reg., 2. kiad. 
1924); Baruti (víg reg.); Sátán. Van sok francia 
nyelvkönyve is. 

Láda (Lada), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ladaraóc (Ladmovce), Zemplén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ladamos (Loamnas), Alsó-Fehér vm. (Tr. R.) 
Ladánybene, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., (1920) -2056 lak. 
Láday István, büntetőjogi író, volt igazság

ügyi min. tanácsos (1. XII. köt.). A kommün alatt 
mint igazságügyi népbiztoshelyettes a börtön-
ügyek vezetője volt. A diktatúra bukása óta 
külföldön ÓL 

34* 
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Ládbesenyö, kisk. Borsod, Gömör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 424 lak. 

Ládháza, kisk. Borsod. Gömör ós Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 596 lak. 

Ladik Gusztáv, jogi író, 1918. helyettes, 1919. 
adminisztratív államtitkár lett, 1925. a II. fize
tési oszt. jellegét kapta. 

Ladomány, ldsk. Tolna vm., (1920) 156 lak. 
Ladomér (Ladomírova u Sniny), Zemplén 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ladomérmező (PoVana), Sáros vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Ladomérvágása (Ladomírova), Sáros vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Laeken, Brüsszel külvárosa, (1924) 49,935 lak. 
Lafayette, város Indiana északamerikai állam

ban, (1920) 22,546 lak. 
Lafenestre, Georges, francia műtörténész, 

megh. 1919. 
•LaFollette, RobertMarion, amerikai politikus, 

szül. Primrose-farmon (Wisconsin) 1855 jún. 14., 
megh. 1925 jún. 18. Egyetemi tanulmányai el
végzése után ügyész, 1885—1891. kongresszusi 
képviselő, 1901—1905.wiseonsini kormányzó volt. 
E minőségben kivitte a vasutak jövedelem szerinti 
megadóztatását és a közhivatalnokoknak a nép 
útján történő megválasztását. 1905-ben szenátor, 
1908. elnökjelölt. Amerikának a világháborúba 
való belépésekor pacifista maradt. L. farmere
ket és munkásokat támogató progresszív közép
pártot alapított s e programmal újra elnöknek 
jelölték a két következő választáson. 

La Gandara, Antonio de, francia festő, megh. 
Parisban 1917 jún. 30. 

*Lagerkvist, Bar, svéd író, szül. 1891. Nagy 
sikert aratott elbeszélő müvei: Járn oeh mánnis-
kor (Vas és emberek); Det eviga leendet (Az örök 
mosoly); Onda sagor (Rossz mesék). Költemény-
kötetei: Angest (Félelem); Den lyckliges vág 
(A boldog ember útja). Drámái: Teater (3 egy
felvonásos); Himlens hemlighed (Az ég titka, 
egy felv.). Kritikai munkája: Ordkonst och bild-
konst (Színművészet és képművészet). 

Lagerlöf, Selma, svéd írónő, német fordítás
ban «Werke» (10 köt. 1912) c. alatt jelentek meg 
munkái. Magyar fordításban megjelentek: Krisz
tuslegendák (ford. Osváth Kálmán, 1914., u. a. 
Bethlen Pál ford. 1919. és Altay Margit ford. 
1921); Marianna (ford. Benedek Marcell, 1916); 
Arne úr kincse (1918); Niels Holgersen csodála
tos utazása a vadludakkal (ford. Tábori Piroska, 
1921); Az Antikrisztus csodái (ford. Pogány Káz
mér, 1922); A számkivetett (ford. Gerely Jolán, 
1922); Legendák(fo»d. Pogány Kázmér 1923); Egy 
udvarház története (ford. P. F., 1923); Liljeerona 
otthona (ford. Leffler Béla, 1924); A császár (ford. 
u. a., 1925., u. a. Pécsi Mária fordításában, 1924). 
V. ö. Levertin: S. Lagerlöf (190Í). Kristensen: 
S. Lagerlöf (1917). 

•Laginja (ejtsd: inya) Mátyás, horvát politikus, 
szül. 1851. Jogot tanult Zágrábban és Grácban. 
1883—1918-ig az isztriai tartomány gyűlés, 1891— 
1918 a Reichsrat tagja volt. Az összeomláskor 
a zágrábi nemzeti tanács Isztria biztosává ne
vezte ki, de az olaszok elől hamarosan Zágrábba 
kellett menekülnie. Tagja lett a belgrádi ideig

lenes nemzeti képviseletnek és a délszláv kon-
stituanténak (1919—1921). Protic második kor
mánya alatt horvát bán volt (1920 febr. 27— 
dec. 11). Az ő bánsága alatt tett először látoga
tást Sándor király Zágrábban (1920 júl. 22—26). 

Lagos, Nigéria brit gyarmat fővarosa és ki
kötője, (1921) 99,700 lak. és 100 európai. 

Lagosta, dalmát sziget, 1920-tól Olaszország
hoz tartozik. 

•Lahore, város Brit-Indiában, (1921) 281,783 lak. 
Lahr, város Badenban, (1926) 14.075 lak. 
Laibach (Ljvblana), előbb Krajna korona

tartomány fővárosa, 1918 óta a Szerb-Horvát-
Szlovén királysághoz tartozik, (1921) 53,306 lak. 

Lajos (Lajosává). Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lajos, 1. L. Szalvátor osztrák főherceg, magyar 

kir. herceg, megh. Brandeisban 1915 okt. 12. 
2. L. Viktor, osztrák főherceg, magyar kir. 

herceg, megh. klesheimi kastélyában 1919 jan. 18. 
3. III., L. bajor király (1. XII. köt), megh. 

Sárváron 1921 okt. 18. 1918 nov.-ben lemondott 
a trónról. 

4. L., bajor herceg, Erzsébet magyar királyné 
testvérbátyja, megh. Münchenben 1920 nov. 6. 

5. L., abruzzói herceg, 1915. ellentengernagy, 
majd tengernagy lett és 1917 febr. 7-ig az olasz 
hajóhad főparancsnoka volt. 

Lajoskomárom, nagvk. Veszprém vm., (1920) 
2550 lak. 

Lajosmizse, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kisknn 
vm., (1920) 10,676 lak. 

Lajosvölgy, Szatmár vm. (Tr. R.) 
Lajta Béla, építész, megh. egy Bécs melletti 

szanatóriumban 1920 okt. 13. 
Lajtafala (Potznettsiedl), Mosón vm. (Tr. A.) 
Lajtakáta (Gattendorf), Mosón vm. (Tr. A.) 
Lajtakörtvélyes (Baumern), Mosón vm. 

(Tr. A.) 
Lajtapordány (Leitha-Prodersdorf), Sopron 

vm. (Tr. A.) 
Lajtaszék (Stotzing), Sopron vm. (Tr. A.) 
Lajtaszentgyörgy (St. Georgen am Leithage-

birge), Sopron vm. (Tr. A.) 
Lajtaszentmiklós (Neudörfl), Sopron vm. 

(Tr. A.) 
Lajtaújfalu (Neufeld an der Leitha), Sopron 

vm. (Tr. A.) 
Lak, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, 

egy. egyes vm., (1920) 787 lak. 
Lakács (Lukacovce), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lakárd (Lekart), Ung vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lakáshivatal 1. Lakásügyi hatóságok. (XX. 

kötet.) 
•Lakásigazolvány, a lakásügyi korlátozó jog

szabályok hatálybanlétének ideje alatt a lakás 
elfoglalásához szükséges közhatósági határozat. 
A megüresedő lakásoknak L. nélkül elfoglalása 
azt a következményt vonta maga után, hogy az 
így elfoglalt lakás igény be vehető volt (1. Lakás
kérdés, XX. köt.). 

•Lakáskérdés, mint a háború alatti és utáni 
lakáshiány káros következményeivel kapcso
latban felmerült problémák összessége, a 
világháború idején elsőizben akkor mutat
kozott, amikor a hadbavonultak családja kenyér
kereső nélkül maradván, a rendes lakásbérek 
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llzetésére sok esetben nem volt képes. Ennek 
folytán a hadbavonultak hozzátartozóival szem
ben már a moratóriumi rendeletek kizárták a 
felmondást, ha a közsegélynek lakás céljára szánt 
részét megfizették. A háborúnak az építkezéseket 
megbénító hatása, valamint a lakosságnak a had
műveleti területekről tömeges menekülése, az
után kapcsolatban a háború alatt meggazdagodot
tak megnövekedett lakásigénye a lakáshiányt oly 
mértékben fokozták, hogy a polgári lakosság is 
védelemre szorult a lakásuzsorával szemben, 
amely a kereslet megnövekedése folytán kétség
kívül bekövetkezett volna és az anyagilag gyen
gébbeket tömegesen hajléktalanná tette volna. 
Ezért már a 3787/1916. M. B. sz. rendelet meg
hosszabbította a fennálló lakásbérleteket, kivéte
les esetekre korlátozta a felmondást és korlátozta 
a lakbérek emelését is. Ez az intézkedés azonban 
csak azoknak nyújtott oltalmat, akiknek volt 
lakásuk, nem biztosította azonban az új igénylók 
lakáshoz jutását. Evégből elsőizben a 4180/1917 
M. B. sz. rendelet rendelkezett, amely már köte
lezővé tette a lakás céljára alkalmas helyiségek 
bérbeadását, illetőleg lakás céljára használását 
és a bérlő megválasztását sem bízta a lakással 
egyébként rendelkezőre, hanem kötelezővé tette 
bérlóként oly egyén elfogadását, akinek szüksé
gét a lakásra az erre hivatott hatóság megálla
pította. A háború befejezése után az ország nagy 
részének idegen hatalom birtokába kerülése a la
kosság oly nagy tömegét késztette az ország meg
maradt részébe való beköltözésre, hogy a lakás
hiány még nagyobb méreteket öltött, olyannyira, 
hogy a vasút teherszállító kocsijainak jelenté
keny részét is lakás céljára használták. A gazda
sági és pénzügyi viszonyok az építkezésre ekkor 
sem lévén kedvezőek, az államhatalomnak nem 
állott más eszköz a rendelkezésére, mint a lakás
ügyi szabályok szigorítása, a nagyobb lakások 
egyes részeinek igénybevétele, sőt bizonyos ese
tekben a lakást elfoglalva tartónak kilakoltatása 
avégből, hogy az így igénybevett helyiségbe a 
lakásra elsősorban rászorulók elhelyezhetők 
legyenek. Az igénybevétel esetei a rendeletekben 
mindig taxatíve voltak felsorolva s az igénybe
vétel kérdésében tárgyalás és bizonyításfelvétel 
útján bíró határozott. A lakás árábaboesátása 
vagy a lakásügyi hatóságok megkerülésével 
bérbeadása nemcsak a lakás igénybevételét ered
ményezte, hanem kihágási büntetést is vont maga 
után. A jogszabályok szigora 1922. némileg 
enyhült, amennyiben az egyébként igénybe
vehető helyiségeket lakásépítés céljára szolgáló 
alapra teljesített meghatározott összegű fizetés
sel az igénybevétel alól mentesíteni lehetett. 
Az időközben megindult építkezések, a töme
ges bevándorlás megszűnése és a lakosságnak 
az évek során bekövetkezett elhelyezkedése az
után a lakásügyi, korlátozások fokozatos enyhí
tését tette lehetővé s a pénz értékcsökkenése 
folytán elenyészővé vált lakásbérek fokozatos 
emelése is bekövetkezett. Az államháztartás 
egyensúlyának helyreállításáról szóló 1924. IV. 
t.-c. C. melléklete a lakásbéreket az aranykorona 
értéke alapján állapította meg és az aranyérté-
kűnek tekintett 1917-iki bérösszeg 7—50-ig emel

kedő %-át állapította meg az 1924 máj.-i bér
évnegyedtől az 1926 májusi bérévnegyedig ter
jedő időre. A törvény a lakások teljes felszabadu
lásának időpontjául 1926 nov. 1-ét állapította 
meg, de felhatalmazta a kormányt egyes helye
ken a korlátozások korábbi megszüntetésére, a 
lakásügy átmeneti szabályozására, valamint 
arra is, hogy a gazdaságilag gyengébb egyének 
érdekében, ha ez okvetlenül szükségesnek mu
tatkozik, a törvénytől eltérően is rendelkezhes
sék. A minisztérium e felhatalmazások alap
ján a községekben — egyes községek kivételé
vel — a korlátozó jogszabályokat már 1926 
máj. 1. hatályon kívül helyezte, a városokban 
viszont a korlátozó rendelkezések időtartamát 
1928 máj. l-ig meghosszabbította, úgy azonban, 
hogy a béreket fokozatosan az aranyérték 
70°/0-áig emelte és csupán a bér és felmondás 
tekintetében tartotta fenn a korlátozó rendelke
zéseket, de az igénybevételt megszüntette. Mind 
a törvényhozás, mind a rendeleti jogalkotás kez
dettől fogva igyekezett az építkezéseket előmoz
dítani, ami a L. megoldásának legtermészetesebb 
eszköze, sőt az állam maga is nagyszámú lakás 
céljára szolgáló épületet emelt, ami nagy mérték
ben járult hozzá a korlátozások csökkentésének 
lehetővé válásához. 

•Lakásügyi hatóságok, a lakásügyek(l. Lakás
kérdés, XX köt.) intézésére hivatott hatóságok. 
Hatáskörük és szervezetük a lakáskérdésre vo
natkozó jogszabályok változásával kapcsolatban 
többször ment át változáson. A már fennálló lak
bérleti jogviszonyokból a lakásügyi kivételes 
jogszabályokban szabályozott, közben felmerülő 
jogviták tekintetében a járásbíróságok mellett a 
bérbeadók és bérlők képviseletének részvételével 
működő lakbőrleti bizottságok jártak el, míg a 
lakosság lakásszükségletének kielégítéséről való 
gondoskodásnál felmerülő kivételes hatósági 
tennivalókat (igénybevétel, bérmegállapítás) a 
szükséghez képest szervezett lakáshivatalok lát
ták el. A lakáshivatalok személyzete közigazga
tási tisztviselőkből, nyugdíjas birákbói, ügyészek
ből és más nyugdíjas tisztviselőkből, továbbá a 
bérlők és a bérboadók köréből egyenlő arányban 
kijelöltekből állott. Budapesten és a budapesti 
államrendőrség területén 1919.a lakáshivatali ha
táskört a lakásügyek miniszteri biztosa vette át, 
aki a lakbérmegállapítási, igénybevételi és egyéb 
ügyeket oly itélőbírák és itélőbírói képesítésű 
más tisztviselők útján intézte, akiket az igazság
ügyminiszter a miniszteri biztos mellé kirendelt. 
A lakásügyek miniszteri biztosának hatáskörébe 
tartozott az eljárási szabályok megállapítása is. 
A lakásügyeket 300/1921. M. E. sz. rendelet 
szerint Budapesten és környékén a lakásügyi köz
igazgatási hatóság látja el azoknak az itélőbírák-
nak vagy itélőbírói képesítésű más tisztviselők
nek közreműködésével, akiket az igazságügy
miniszter oda beleegyezésükkel kirendelt. A buda
pesti lakásügyi hatóság az elnök vezetése és 
felügyelete alatt működik, az elnöknek a másod
elnök a helyettese. Állami lakáshivatal működött 
Debrecenben is. A L. felett a felügyeletet az 
igazságügyminiszter a belügyminiszterrel egyet
értve — utóbb miniszteri biztos útján — gyako-
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rolta. A 8500/1921. M. B. sz. rendelettel a felügye
leti jogkört a népjóléti és munkaügyi minisz
terre ruházták. Az 1921-ben fennállott szervezet 
lényegében változatlan maradt a külön szerve
zett lakásügyi hatóságok megszűnéséig, csupán 
hatáskörük változott annyiban, hogy egyes kér
désekben az újabb rendeletek értelmében részint 
első fokon, részint fellebbviteli fórumként a ren
des bíróságok jártak el. Az 5200/1926. M. B. sz. 
rendelet a külön szervezett L. működését meg
szüntette s átmenetileg azok ügyeinek lebonyolí
tását Budapesten a lakásügyi végrehajtások le
bonyolításával megbízott miniszteri biztos hatás
körébe utalta, akinek hatáskörét utána a nép
jóléti és munkaügyi miniszter egyes nagyobb 
vidéki városokra, valamint Pesterzsébet és Új
pest városokra is kiterjesztette. 

Lakatos, 1. Artúr, iparművész és festő újabb 
nagyobb műve a budapesti III. ker. elöljáróság 
eskető-termének belső berendezése. 

2. L. László, író (1. XII. köt). A háború utáni 
időkben tevékeny részt vett mint dramaturg az 
Unió színházak vezetésében. Az irodalomban 1913. 
lépett fel a modern életből vett regényeivel és el
beszéléseivel Népszerűbbek elmés szatiráL Kiválik 
közülök a Nehéz idők, melyben a mai kor erkölcsi 
viszonyait figurázza ki. Közben rátért a dráma 
művelésére is és a színpadi fogások ismeretével, 
valamint gúnyolódó hangjával is ért el színpadi 
sikereket. Van sok műfordítása is, kivált német
ből és franciából. Ujabb munkái: Regények, el
beszélések : Lancelot és egyéb elbeszélésekéit); 
Erzelrrj.es könyv (1915); A pók (1917); Bazili-
desz Éva (1917); A herceg kertjében (1917); 
Két regény (1917); Anyám (ifj. regény, 1920); 
Pesti bábjáték (elbeszélések, é. n.); Nehéz idők 
(rajzok, 1925). Színművek: Azidegen leány (1916); 
A bécsi táncosnő (1916); Kék kalap (kabarédara
bok, 1918); Richárd (jelenet, 1919); A császár 
partraszállt (erkölcsös játék, 1919); Férj és 
feleség (komédia, 1919); A menyasszony (szinmü, 
1920); Próbáld meg Aladár (1 felv., 1920); A 
fakir (dráma, 192Í); A zafirgyűrű, A kényes 
kisasszony, 1870. (3 egyfelvonásos, 1921); A 
nagy komédiásnö (1921); Négy frakk (komédia, 
1923); Fej vagy írás (bohózat, 1925). 

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

Lakbérleti bizottság, 1. Lakásügyi hatóságok. 
fXX, köt.) 

*Lakewood, város Ohio ószakamerikai állam
ban, (1920) 41.732 lak. 

Lakfalva (Lackendorf), Sopron vármegye. 
(Tr. A.) 

Lakháza (Lukova), Vas vm. (Tr. SzHSz.; 
*Laking (ejtsd: íéidng), Chd Francis, sir, angol 

archeológus, szül. Londonban, 1875 okt. 21., megh. 
u. o. 1919 nov. 22. Őre volt a királyi fegyver
tárnak. Művei: The armoury at Windsor Castle 
(1904); The armoury of the Knights of St. John 
(1905); The furniture at Windsor Castle (1905); 
TheSövresporcelainofBuckmghamPalace(1907). 

Lakits Ferenc, csillagász, megh. 1920. 
Lakócsa, kisk. Somogy vármegyében, (1920) 

1134 lakossal. 
Lakompak (Lackenbach), Sopron vm. (Tr. A.) 

Lakonia, nomosz Görögországban, ter. 4111 
km*, (1920) 136,280 lak. Fővárosa Sparta. 

•Lakos Alfréd, festő szül. Székesfehérvárott 
1870, művészeti tanulmányait a Képzőművészeti 
Főiskolán végezte s eleinte főképp illusztrációk 
rajzolásával foglalkozott itthon és Parisban, 
később a zsidó életből vett tárgyakat festett 
(Gyászoló zsidók, Vitatkozótalmudisták, Péntek 
esti asztali áldás stb.), legújabban régi könyvek
ből összeállított csendéletekkel tűnt fel. 1924. 
kollektív kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban. 
Mint képzőművészeti írónak több napilapban szá
mos cikke jelent meg. 

Laksárújfalu (Láksárska Nova Ves), Po
zsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Lakszakállas (LaksakálasJ, Komárom vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

*Laky Dezső (alistáli), statisztikus, szül. Csur
gón 1887 f ebr. 1. Jogi tanulmányait Budapesten 
elvégezvén, 1907. a m. Mr. Közp. Statisztikai 
Hivatal szolgálatába lépett, ahol 1921-ig maradt. 
1918-ban a népességi statisztikából magántanárrá 
habilitálták a pozsonyi egyetemen, 1921. a szegedi 
egyetem statisztikai tanszakának rendes tanára 
lett. 1925—26. az egyetem jogi karának dékánja 
volt. 1926 ápr. a Műegyetem tanárának hívták 
meg. A Magyar Tud. Akadémia lev. tagjául, a Magy. 
Statisztikai Társaság alelnökéül választotta. Főbb 
müvei: Magyarország városainak háztartása, 
1910-ben (Budapest 1916); Tizenöt év kivándor
lásunk történetéből (u. o. 1918); Csonka-Ma
gyarország megszállásának közgazdasági kárai 
(u. o. 1923); A gümökórhalandóság Magyar
országon a XX. sz. elején (u. o. 1925); Budai/ 
László élete és munkássága (u. o. 1925). 

Lalánc (Lalasinf), Krassó-Szörény vármegyé
ben. (Tr. R.) 

*La Libertad, 1. departamento Bl Salvador kö
zépamerikai köztársaságban, ter. 1464 kin2, (1921) 
115,000 lak. Fővárosa Nueva San Salvador. — 
2. L., perui departamento, ter. 26,441 km*, 250,940 
lak. Fővárosa Trujillo. 

Lalin, város Spanyolországban, (1920) 16,818 
lakossal. 

La Linea, város Spanyolországban, (1920) 
63,236 lak. 

*La Louviére, város Belgiumban, (1924) 23,660 
lakossal. 

Lamacs (Lamac), Pozsony vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Lamandé, André, francia költő, szül. 1886. 

Verskötete, a Sous le clair regard d'Athéné (1920) 
jutalmat nyert. Regényei: Castagnol; Lions en 
croix. 

Lambayeque, perui departamento, ter. 11,952 
km2, 124,000 lak. Fővárosa Chiclayo. 

•Lamberger Béla, agronómus, szül. Győrött 
1888 máj. 19. Egyetemi tanulmányait a berlini, 
boroszlói, jenai és giesseni egyetemeken végezte 
s az utóbbi helyen 1912. doktori oklevelet szer
zett. Számos értekezést írt főleg a mezőgazgasági 
üzemtan köréből. Főbb munkái: Beitráge zu den 
Problemen der doppelten landwirtschaftlichen 
Buchführung (1912); Die doppelte Buchfülirung 
mit Marktbewertung (1911); A mezőgazdasági 
kettős számvitel alapkérdése és az üzemágak 
közötti elszámolás módozatai (1912). Ezenkívül 
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hosszabb tanulmányokat írt a Fühling-f éle Land-
wirtsehaftliche Zeitungba, a Wiener Landwirt-
schaftliche Zeitungba, a Köztelekbe, a Gazdasági 
Lapokba és a Mezőgazdasági Szemlébe. 

Lambeth, London egyik kerülete, (1921) 302,960 
lakossal. 
•Lambrecht Kálmán, paleontológus, szül. Pan-

csován 1889 máj. 1. Tanulmányai végeztével 
a in. kir. madártani intézetben, majd a m. kir. 
földtani intézetben dolgozott. 1920-ban a Ma
gyarság c. napilap tudományos rovatvezetője 
lett. 1925-ben a pécsi egyetemen magántanárrá 
habilitálták. Speciális munkaköre a madarak 
paleontológiája. Önálló művei: A magyar szél
malom (Budapest 1911); A magyar malmok 
könyve (u. o. 1915); Hermán Ottó, az utolsó 
magyar polihisztor élete és hóra (1920); A ma
iarak paleontológiájának története és irodalma 
(Aquila 1916); Fossilium Catalogus: Animalia: 
Aves (Berlin 1921); Az őslények világa (1923); 
A Mount Everest ostroma (1924); Az ősember 
(1925). Szerkesztette A gondolat úttörői c. essay-
sorozatot; lefordította Francé: A növények élete 
és Az élet könyve c. müveit. 
*Lambrecht, Nanny, német irónő, szül. Kirch-

bergben 1868 ápr. 15. Regényei: Das Haus im 
Moor (1906); Armsünderin (1909); Die elserne 
Freudé (1914); Vor dem Erwachen (1920); Der 
heimliche Gast (1920); Die Brauné, die Blonde, 
die Schwarze (1921); Kinder Kains(1922); In 
iwölfter Stunde (1924) stb. 
•Lambrino, Télémaque, zongoraművész ós pe

dagógus, szül. Odesszában 1878 okt. 27. Előbb a 
moszkvai konzervatóriumon volt tanár, azután 
Berlinben a Scharwenka-konzervatórium egyik 
mesterosztályának vezetője lett 1909., később 
Lipcsébe ment át. 

Lambros, Spyridion, görög történetíró, 1916 
okt.-tól 1917 máj.-ig miniszterelnök volt, megh. 
Kefissziában 1919 aug. 5. 

Lamia, város Görögországban, (1920) 11,380 
lakossal. 

Lámkerék (Lancrám), Szeben vm. (Tr. R.) 
Lammasch, Heinrich, osztrák jogtudós, megh. 

Salzburgban 1920 jan. 6. Az összeomlás után 1918 
okt.—nov. osztrák miniszterelnök, majd a st.-ger-
maini békekövetség tagja volt. Újabb müvei: 
Der Völkerbund (1919); Buropas elfte Stunde 
(1919). Magyarul megjelent müve: Az államok 
békeszövetsége(ford._Bodo'Pál, 1918). V. ö. Márga 
mid Sperl, L. (1922). 

Lamosialva (IÁpovec), Turóc vm. (Tr. Ca-Szl.) 
Lampérth Géza (1. XII. köt), nyűg. országos 

levéltári igazgató. Nyugalomba vonulása óta 
(1923) egészen az irodalomnak él s tevékeny részt 
vesz az irodalmi életben. A Petőfi Társaság 1926. 
főtitkárává választotta, 1927. költői munkássá
gát a Petőfi-nagydíjjal tüntette ki. Számos ver
seskönyve jelent meg, de írt prózai munkákat, 
regényeket, elbeszéléseket, továbbá színmüveket 
is. Elbeszélő müveiben és drámáiban kivált a 
kuniékor eseményeit ós alakjait eleveníti meg. 
Költészetét nemes, egyszerű hang, emelkedett és 
tiszta erkölcsi felfogás, erős magyar érzés jel
lemzi. Nagy szeretettel foglalkozik kultúrtörté
neti tanulmányokkal is s a régi magyar levelek

ről írott tanulmányai érdekes adalékok a XVI— 
XVII. sz. irodalmi és társadalmi életéhez. Ujabb 
munkái: Verses könyvek : A glóriás Rákóczi 
(1914); A szent kürt (1920); Nemzeti lant (1923); 
Pannónia tündére (balatoni versek, 1926). Pró
zai müvek: A nagy dárdás meg a kis dárdás 
(1914); Az én rózsáim (1914); Kedves könyveim 
(1918); A munka hőse (1921); A gárda virága 
(tört. reg., 1925); Három pápai diák (reg., 
3. kiad., 1926); Egy hold föld (elb., 1926); A kis 
bujdosók (reg., 1927). Kultúrtörténeti munkák: 
A magyar katona ezer éven át (1916); Régi 
magyar leveles láda (1923); Mohács (1926). 

Lampertheim, város Németországban,Hessen-
ben, (1925) 11,591 lak. 

Lampreeht, Kari, német történettudós, megh. 
Lipcsében 1915 máj. 11. 1915 márc. közepén a 
német kormány meghívására Észak-Franciaor
szágba utazott és több hetet töltött St.-Quentin-
ben, ahol a világháború történelmével foglalko
zott. Hátrahagyott munkája: Kindheitserinnerun-
gen (1918). V. ö. Wundt, L. (1915); Kötzschke u. 
Tille, K. L. (1915). 

Lanark, grófság Skóciában, (1921) 1.539,307 lak. 
— 2. L. a grófság fővárosa, (1921) 6268 lak. 

Lancashire, grófság Angolországban, területe 
4887 km*, (1921) 4.928,359 lak. 

Lancaster, 1. Lancashire grófság fővárosa An
golországban, (1921) 40,226 lak. — 2. L., város 
Ohio északamerikai államban, (1920) 14,706 lak. 
— 3. L., város Pennsylvania északamerikai ál
lamban, (1922) 54,675 lak. 

Lanciani, Rodolfo, olasz archeológus, 1911. 
szenátor lett. Újabb, olaszul és angolul egyidejűleg 
írt munkái: New tales of old Romé (1901); Wande-
rings in the Campagna (1909); Ancient and 
modern Romé (1925). 
•Láncos Kornél, fizikus, szül. Székesfehérvárott 

1893 febr. 2.1921-ben tett doktorátust, 1922—24. 
a freiburgi egyetem kísérleti fizikai intézetének 
tanársegéde volt Himsteck mellett, 1924. a 
frankfurti egyetem elméleti fizikai intézetének 
tanársegéde lett Madelung mellett. Főként az 
Einstein-féle relativitáselmélettel és integrál
egyenletekkel foglalkozik. Főbb művei: Zum 
Rotationsproblem der alig. Rel.-theorie (Zeitschr. 
f. Physik, 1923); Zum Problem der unendlich 
schwaehen Felder in der Einsteinschen Gravita-
tionstheorie (u. 0. 1925); Über eine feldmássige 
Darstellung der neuen Quantenmechanik (u. o. 
1926); Über tensorielle Integralgleichungen (Ma-
them. Annalen, 1925). A Physikalische Berichte 
c. Berlinben megjelenő referáló folyóirat számára 
a relativitási elmélet körébe vágó napi irodalmat 
dolgozza fel. 

Lancsár (Lancár), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank elnöke, megh. Budapesten 1921 jan. 26. 
Landau (in der Pfalz), bajor város a Pfalz-

ban, (1925) 14,486 lak. 
Landau, Márkus, német irodalomtörténész, 

megh. 1918. 
•Landauer, Grustav, német szocialista író, szül. 

Karlsruheban 1870 ápr. 7., elesett Münchenben a 
kommunistákkal vívottutcai harcban 1919 máj. 1. 
Az úgynevezett ideális anarchista álláspontot 
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fejtette ki irataiban, ellenfele volt a marxizmus
nak. Ilyen művei: Die Revolution (1908); Aufruf 
zum Soeialismns (1911); Rechenschaft (1919). 

Landes, francia départament, ter. 9364 km*, 
(1921) 263,937 lak. 

Landgrai János, orsz. halászati felügyelő, 
1919. mint h. államtitkár vonult nyugalomba. 
•Landler Jenő, kommunista vezérférfl, ügyvéd, 

szül. Gencsen (Vas vm.) 1875. A Vasutas Szövet
ség ügyésze volt. 1906-ban megszervezte a vil
lamosvasúti alkalmazottak sztrájkját, a sztrájk 
bakása után a szocialista párthoz csatlakozott és 
elnöke lett a magyarországi vasutasok szövetsé
gének. Az októberi forradalomban a Nemzeti 
Tanács tagja, 1919 márc.-ban, a Forradalmi Kor
mányzótanács megalakulásakor belügyi népbiztos 
és ideiglenesen kereskedelmi népbiztos, majdhad-
seregparancsnok lett. A diktatúra bukásakor 
Bécsbe menekült. 

Lándok (Lendak), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lándor (Nandra), Alsó-Fehér vármegyében. 

(Tr. R.) 
Lándor Tivadar (XII. k.) szerkesztő, gr. Tisza 

István halála után Igazmondó c. lapja meg
szűnt. A proletárdiktatúra megszűnte után Duna
posta cimen hírlaptudósító irodát alapított, 1925. 
elején a Budapesti Hírlap felelős szerkesztője 
lett. Beöthy Zsolttal és Horánszky Lajossal meg
alapította a Tisza István-emlékbizottságot. 

•Landquist, Jolin, svéd kritikus, szül. 1881. 
Filozófiai dolgozatain kívül értékes monográfiákat 
Irt Heidenstamról, Ellen Keyről, Geij erről, Frö-
dingről, Kraemerről, Hamsunról. Sajtó alá ren
dezte Strindberg, Geijer és Kraemer műveit. 

Landsberg (an der Warthe), porosz város a 
frankfurti kerületben, (1925) 43,192 lak. 

*Landsberg, Ottó, német politikus, szül. Rynik-
ben 1869 dec. 4. Előbb ügyvéd volt Magdeburg-
ban, 1912. szocialista birodalmi képviselőnek 
választották, 1919—20. tagja volt a nemzetgyű
lésnek ; 1918 nov.-ben népbiztos volt, 1919 febr.-
ban birodalmi igazságügyminiszter lett; 1920— 
23. brüsszeli követ volt. 
*Landsberger, Artúr, német író, szül. Berlin

ben 1876 márc. 26. Igen népszerű regényeket és 
vígjátékokat írt, amelyekben kora berlini, külö
nösen zsidó társadalmát rajzolja maró szatírával. 
Müvei: Wie Hilde Simon mit Gott und dem Teu-
fel kámpf te (reg., 1911); Das Kind mit den vier 
Muttern(vigj.,1911); Moral(reg., 1912); Der Gross-
fürst (vígj., 1912); Um den Sohn (reg., 1913); Mil-
lionáre (reg., 1913); Lu, die Kokotte (reg., 1914) ; 
Hass (reg. 1916); Lache Bajazzo (reg. 1916); Die 
neue Gesellschaft (reg.); Feldpostbriefe eines engl. 
Offiziers (1917); Bei seinen Zeiten (skiccek 1917); 
Teuf el Marietta (nov. 1918); Der Fali Horn (1918); 
Frau Dirne (reg. 1919); Wie Satan starb (reg. 
1919); Miss Rockefeller filmt (reg. 1920); Was 
die Nacht mir zutrágt (skiccek 1920); Das Blut 
(reg., 1920); Elisabeth (reg., 1921); Der Schieber-
prinz (reg., 1921); Gott Satan, das Ende des Chri-
stentums(1923); Raffke (reg., 1924); Lachendes 
Asien (1924); Tiergartenvilla (reg., 1925); Berlin 
ohne Juden (reg., 1925). Magyarul megjelentek: 
Hira doktor esete (f ord. Altay Margit, 1918): Morál! 
(ford Pajzs Elemér, 1918); kacagj Bajazzo (ford. I 

Bethlen Pál, 1918); A sátán halála (ford. Badó 
Antal, 1920). 

Landshut, város Bajorországban, (1919) 25,332 
lakossal. 

Lándzsásötfalu (Svaty Ondrej), Szepes vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Lanessan, Jean Marié Antoine de, francia 
tudós és politikus, megh. Ecouenban 1919 nov. 7. 
Újabb munkái: La crise de la République (1914); 
Introduction a la guerre de 1914; Histoire de 
l'entente cordiale anglo-francaise (1916). 

*Lang (ejtsd: leng), 1. Cosmn Gordon, yorki 
anglikán érsek, szül. Aberdeenben 1864 okt. 31. 
Oxfordban tanult, 1908. yorki érsek lett s mint 
ilyen, állandóan résztvett szociális és közgazda
sági mozgalmakban, melyekben a munkásosztály 
érdekei mellett szállt sikra. Müvei: The miracles 
of Jesus as marks of the way of life (1900); The 
opportunity of the Chureh of England (1906). 

2. L., Viktor, osztrák fizikus, megh. Bécsben 
1921 júl. 3. 
•Láng, 1. Adolf, építész, szül. Smichowban 

1848 jún. 15., megh. Bécsben 1913 máj. 2. Bécs
ben Ferstlnek volt tanítványa, 1870. Budapesten 
telepedett le mint a «Sugárút Épító Vállalat)) 
vezetője. Magyar honosságot szerzett s nagyszánra 
bérházon kívül tervezte a budapesti Magyar 
Színházat, a kassai és pécsi színházat, a pécsi 
városházát s főművét: az Andrássy-úti régi Mű
csarnokot. Bgyideig Bukarestban is működött, 
ahol ő építette a nagyszabású városi fürdőt;egy 
évig Hágában tanárkodott, élete vége felé Bécs
ben működött. V. ö. Építő Ipar 1917 évf. 113 f. 

2. L. Kornél, gégeorvos, megh. 1920 dec. 2. 
3. L. Lajos báró, közgazda és politikus, megh. 

1918 márc' 28. 
4. L. Nándor, klassz.-fllológus és archeológus. 

1916—1917-ig a debreceni tudományegyetem rek
tora volt, 1921. a debreceni Tisza István Tud. 
Társaság I. osztályának elnöke, 1922. a padovai 
kir. tudományegyetem tiszteletbeli doktora lett. 
Dolgozott hazai és külföldi folyóiratokba, újabban 
a római (pannóniai) provinciális művészettel fog
lalkozik. Ujabb munkái: Herakles és Omplwte 
(Budapest Régiségei, 1923); A Dolichenus-kultusz 
emlékei (1923); A komáromi Dolichenum (Kle-
belsberg-Emlékkönyv, 1925). E Lexikonnak is 
munkatársa. 

*Lange, 1. Christian, norvég pacifista, szül. 
Stavangerban 1869 szept. 17. Előbb tanító volt, 
1900. titkára lett a norvég storthing Nobel-bizott
ságának (békemozgalmak ügyében), 1909. az in
terparlamentáris ünio titkára lett, 1921. Bran-
tinggal együtt megkapta a Nobel-békedíjat. 

2. L., Friedrich, német publicista, megh. Det-
moldban 1907 decemberben. 

3. L., Heléna, a női művelődés német elő
harcosa, legújabb müve: Lebenserinnerungen 
(1921). 

4. L-, Konrád von, német művészeti író, megh. 
Tübingenben, 1921 júl. 27. 

5. L-, Sven, dán író, újabban magyarul meg
jelent munkái: Sámson és Delila (ford. Karinthy 
Frigyes, 1920); Morell Mária rejtélye (1920). 

*6. L., Thor Naeve, dán költő, szül. 1851., 
megh. Szentpétervárott 1916. Fiatal korában 
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került Oroszországba, amelynek sajátosságait 
versben és prózában egyaránt érdekes és újszerű 
képekben festette: Oroszországi hangulatok ; 
Wesna; Egy hónap Keleten stb. Számos szép 
népdalt írt. Válogatott költeményei 1915. jelentek 
meg, majd 1918. még egy posthumus kötete látott 
napvilágot. 

Langendreer, porosz község az arnsbergi ke
rületben, (1925) 27,727 lak. 
*Langenscheidt, Paul, német író, szül. Berlin

ben 1860 nov. 25., megh. 1925 szept. 30. írt re
gényeket, költeményeket, drámákat: Um nichts 
(1906); Arme kleine Bva (1907); Mutter, hilf mir! 
(1913); Beaté (1919); lm Blütenschnee (3. kiad. 
1920); Kanaillen (1921). 
*Langer, Frantisek, cseh író, szül. 1888. Elbe

szélő müvei: Zlatá Venuse (Arany Vénusz); 
Zelezny vlk (Vas farkas); Pes druhé roty (A má
sodik század kutyája); Periferie (Külváros). Nagy 
sikert aratott Svaty Václav (Szt. Vencel) e. drá
mája és Velbloud uchem jehly (A teve a tű fokán) 
c. vígjátéka. Megnyerte az 1925. évi állami dijat. 

Langeríeld, község Poroszország arnsfeldi 
kerületében, (1919) 15,15-4 lak. 
•Langle de Cary (ejtsd: íangi—), Fernand Louis 

Armand Marié de, francia tábornok, szül. Lo-
rientben 1849 júl. 4. Résztvett az 1871-iki porosz
francia háborúban, mint Trochu tábornok segéd
tisztje. A világháborúban a 4. francia hadsereg 
vezénylő-tábornoka volt az ardennesi, marnei és 
aisnei csatákban. 1915-ben a középső hadsereg 
csapatparancsnoka volt s mint ilyennek, hozzá 
tartozott Verdun védelme is. A parlament erős 
kritikája következtében azonban 1916. Visszaren
delték és Pétain tábornok seregébe osztották be. 
*Langlois (ejtsd- íangioá), Charles Vidor, francia 

történettudós, szül. Eouenban 1863 máj. 26. A 
Sorbonne tanára. Főbb művei: Le régne de 
Philippe III. le Hardi (1887); Les archives á l'his-
toire de Francé (1891—93); Introduction aux 
études historiques(1897, Seignobos-szal közösen); 
Manuel de bibliographie historique (2 köt., 1896— 
190*); Saint Louis et Philippe le Bel (1902); 
Questions d'histoire d'enseignement (2 köt., 1902— 
1906); La société francaise au XIII. sióele (1903); 
La vie en Francé au moyen age (1908). 

Langreo, község Spanyolország Oviedo tarto
mányában, (1920) 33,860 lak. 

Lankás (Lunca sprie), Bihar vm. (Tr. R.) 
Lankester (ejtsd: lenk'szter), Edwin Ray, sir 

angol zoológus, újabb müvei: Science frorn an 
easy chair (1910); Diversions of a naturálist 
(1915); Science and education (1919); Secrets of 
earth and sea (1920). 

Lankwitz, 1. Berlin-Lankwitz. (XX. k.) 
*Lanrezac, Charles Louis, francia tábornok, 

szül. Ponte-a-Pitreben, Guadeloup szigetén, 1852 
júl. 31., megh. 1925 jun. 18. A világháborúban az 
5. francia hadsereget vezényelte. Seregét Char-
leroinál a németek megverték. Állandóan ellen
tétben állott az angol fóvezérlettel és Joffre-ral, 
aki állásától a marnei csata előtt felmentette 
és seregét Franehet d'Espereynek adta át. Jelen
tékeny stratégiai író volt. 
*Lansbury (ejtsd: ienszbOri), George, angol szo

cialista politikus, szül. Halesworthban 1859 febr. 

21. 1910-ben a parlament tagja volt munkáspárti 
programmal, 1912*. egyik megalapítója, majd szer
kesztője lett a Daily Héráidnak, melynek iránya 
1919 óta kommunista. Tagja volt annak a bizott
ságnak, mely 1920. Lenint meglátogatta. Láto
gatásáról What I saw in Russia c. művében szá
molt be. Az 1924. munkáskormányba való meg
hívást nem fogadta el s e helyett éles kritiká
ban részesítette a szocialista kormányt. 1925 
óta Lansbury's Weekly c.-en kommunista heti
lapot szerkeszt. 

Lansdowne (ejtsd: íennszdaun), Henry Charles 
Keith Petty Fitzinaurice, marquis, angol állam
férfiú (1. XII. köt.), 1917—18. a Daily Telegrapli-
ban és a lordok házában az egyezményes béke 
mellett foglalt állást; vezetője volt a liberális 
unionistáknak a felsőházban s rövid ideig tagja 
volt Asquith kormányának. A békekötés után 
visszavonult a politikától. 

Lansing, Michigan északamerikai állam fő
városa, (1922) 63,4:30 lak. 

*Lansing (ejtsd: lenszing), Róbert, amerikai ál
lamférfiú, szül. Watertownban (New York) 1864 
okt. 17.1903 óta a nemzetközi döntőbíróság tagja, 
1915—1920. külügyi államtitkár volt, amely 
minőségben Wilson angolbarát politikáját támo
gatta. 1918—19-ben a versaillesi békekonferen
cián képviselte az Egyesült-Államokat, de itt 
Wilson elnökkel ellentétbe jutott, mert nem 
helyeselte Wilson túlzott francia szimpátiáját. 
Müvei: The peace negotiations (1920); The big 
fours and others of the peace conference (1921). 

Lanson, Gustave, francia irodalomtörténetíró, 
1920. az École Normál igazgatója lett. 

Lantosíalva (Bubendorf), Vas vm. (Tr. A.) 
*Lanus, argentínai város Buenos-Ayres tarto

mányban, (1914) 33,015 lak. 
Lánycsók, kisk. Baranya vm., (1920) 2332 lak. 
Lányi, 1. Bertalan, jogtudós és politikus, megh. 

Budapesten 1921 febr. 15. 
2. L. Dezső, szobrász, 1926. megbízást kapott 

az Esztergomban emelendő nagyméretű Hősök 
emlékére. 

3. L. Ernő, zeneszerző, megh. Szabadkán 1923 
márc. 13. 

4. L. Sarolta, írónő, 1923. Oroszországba kö
vette férjét, Czobel Ernőt, akit a fogolycsere
egyezmény értelmében adtak ki. Újabb vers
kötete : Napjaink (1921). 

*5. L. Viktor (Géza), író és zeneszerző, szül. 
Budapesten 1889 aug. 6. Tanulmányait a buda
pesti egyetem bölcsészeti karán ós a Zeneakadé
mián végezte. 1922-ben a Nagy Endre-kabaré 
zenei vezetője lett. Zenei cikkei, kritikái, versei 
és novellái több lap ós folyóirat hasábjain jelen
tek meg. Számos regényt fordított magyarra 
(Balzac, Maupassant, Zola, Thomas Mann stb.). 
Az Operaház az ő fordításában játssza Wagner 
Lohengrinjét, Nibelung-gyűrűjét és Parsifalját, 
Verdi Rigolettóját, Traviatáját és Falstaffját, 
Dohnányi Vajda tornyát stb. Fordított dalszöve
geket is, így Schubert Szép molnárlány-ciklusát. 
Irt egyfelvonásos operetteket, chansonokat és 
müdalokat Csokonai, Vörösmarty, Petőfi, Koszto
lányi, Heltai stb. verseire. Magyar élet c. Petőfi
dalciklusa 1923. jelent meg. Az 1926-ií i Szent-
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Ferenc-ünnepségre Beretvás Hugó zenéjére 
Szent-Ferenc-oratóriumot írt ^bemutatták 1926. 
Budapesten, a salzburgi zeneünnepélyen és Mün
chenben, 1927. Bécsben). 

Lánzsér (Landsee), Sopron vm. (Tr. A.) 
Lánzsérújfalu (Neudorf bei Landsee), Sopron 

vm. (Tr. A.) 
•Laoang, a Pilippi-szigetekhez tartozó Luzon-

sziget íő- és kikötővárosa, (1919) 46,000 lak. 
Laon, város Franciaországban, (1921) 18,9041ak. 
Laosz, védvidék Francia-Indokínában, területe 

214,000 km2, (1921) 818,755 lak. Fővárosa Vieng-
Gsan 27,215 lak. 

Lápafő, Tolna vm., (1920) 436 lak. 
•La Pampa, tartomány Argentína délamerikai 

köztársaságban, ter. 145,837 km2, (192*) 147,265 
lak. Fővárosa Santa Bosa. 

Lapáncsa, kisk. Baranya vm., (1920) 438 lak. 
Lapány (Hlapicina), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Lapásgyarmat (Lapás í)armoty), Nyitra vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lapasul tűig = Magyarlápos. 
La Paz, 1. departamento El Salvador közép

amerikai köztársaságban, ter. 1196 km2, (1921) 
105,000 lak. Fővárosa Zacatecoluca- — 2. L., 
departamento Honduras középamerikai köztársa
ságban, ter. 2800 km2, (i9io) 28,764 lak. Fővárosa 
L. — 3. L., departamento Bolíviában, ter. 139,278 
km2, (1916) 726,457 lak. Fővárosa L. (de Aya-
cucho) 120,380 lak. 

Laphegy (Cufa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
*Lapie (ejtsd: lápí), Paul, francia szociológus, 

szül. 1870., megh. 1927 jan. 24. A párisi egyete
men volt tanár. Főműve: Logique de la volonté 
(1902). Ezenkívül munkái: Les civilisations tuni-
siens; La justice par l'État; La femme dans la 
famille. 

Lapincsolaszi (Wallendorf), Vas vm. (Tr. A.) 
Lapincsújtelek (Neustift an der Lafnitz), 

Vas vm. (Tr. A.) 
Lapispatak (Ploské), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
La Plata, város Argentínában, (1923) 153,243 lak. 
Lapos (Lopuchov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Láposbánya (Bdifa), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Láposdebrek (Dobric), Szolnok-Doboka vm. 

(Tr. R.) 
Láposhidegkút (Mocira), Szatmár vm. (Tr.R.) 

•Laposmellűek (Batitae, állat), 1. Madarak. 
(XX. köt.) 

Lápospataka (Poiana Porctdui), Szolnok-
Doboka vm. (Tr. R.) 

Lapújtő, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1498 lak. 

Lapupatak ((Lapu), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Lapusnyak (Lapufsnic), Hunyad vm. (Tr. R.) 

•Lapworth (ejtsd: lep—), Charles, angol geológus, 
szül. Faringdonban 1842., megh. 1920 márc. 13. 
Birminghamben, ahol egyetemi tanár volt. Művei: 
The geological distribution of the rhabdophora 
(1879—1880); Intermediate textbook of geology 
(1899). Átdolgozta Page Physical geography-ját 
(1881) és Geology-ját (1888). 

Lara (Baraquisimento), Venezuela délameri
kai köztársaság egyik állama, ter. 19,800 km2, 
<i92o) 219,816 lak. Fővárosa Baraquisimento, 
27,069 lakossal. 

Lardy, Charles, svájci diplomata, megh. 1923 
jún. 28. 

Laredo, város Texas északamerikaí államban, 
(1920) 22,710 lak. 

• L a Riója , t a r tomány Argentína délamerikai 
köztársaságban, (1920) 89,498 km2 , (1924) 90,769 
lak. Fővárosa L., 9000 lak. 

L a r i s s z a , nomosz Görögországban, (1920) 7572 
km2 , (1920) 243,713 lak. Fővárosa L., 21,085 lak. 

La Rochelle , kikötőváros Franciaországban, 
(1921) 39,770 lak. 

• L a r r o u y (ejtsd: laruj), Mauriee, francia író, szül. 
1882. Tengerésztiszt volt, a tengerészeiéiből vett 
regényeit Bené Milán álnév a la t t í r ta . L'Odyssée 
d'un t ransport torpillé c. regénye 1917. Femina-
díjat nyer t . Egyéb regénye i : Rafael Gatouna; 
Gatouna et l 'amour; Le révol té ; L'esclave triom-
phante . 

• L a r s e n , Jens Anker, dán író, szül. 1875-ben. 
1923-ban megjelent regénye, a Bölcsek köve(ford. 
Ács Géza, 1924) nagy sikert aratot t . Másik ismert 
munká j a : Márta és Mária (1926). 

La r s son , Kari, svéd festő, megh. Sundborn-
ban (Dalekarlia) 1919 jan. 23. 

• L a r v i k (Laurvik), norvég kikötőváros, (1920) 
11,360 lak. 

La Se rena , város Chile délamerikai köztársa
ságban, (1920) 15,240 lak. 

• L a s h k a r , város Gwalior brit-elöindiai hübér-
ál lamban, (1921) 80,390 lak. 

L a s k (Laskovec), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
L a s k a i a l u (Ceminac), Baranya vm. (Tr. SzHSz.) 
L a s k e r , Emmanuel, német sakkjátszó és filo

zófus, újabban megjelent m ű v e i : Die Philosopkie 
des Unvollendbar (1919); Mein Wettkampf mit 
Capablanca (1922). 

*Lasker -Schü le r , Else, német költőnő, szül. 
Elberfeldben 1876 febr. 11 . Szenvedélyes lírai 
természet. Belső forma híján állandóan impresz-
szionista-romantikus s expresszionista stílus
végletek között ingadozik, főleg dekoratív ele
mekkel túlhabnozott prózájában. Legtöbb erővel 
h a t lírájában (Styx, 1902;. Mein Wunder , 1913; 
Die Kuppel); népszerűségét héber balladáinak 
•köszönheti (Hebráische Báliadén, 1913). Versei
nek gyűj teménye: Die gesammelten Gedichte 
(1917). Egyéb müve i : Das Pé te r Hille-Buch (1906); 
Die Nachte Tinó v. Bagdads (elb., 1907); Die 
Wupper (szinmü, 1908); Gesichte, Essays (1911); 
Mein Herz (reg., 1912); Der Pr inz von Theben; 
Der Wunderrabiner von Barcelona (elb.); Die 
Briefe Pé te r Hilles an Else L. 

L a s k ó (Lug), Ba ranya vm. (Tr. SzHSz.) 
Laskod , kisk. Szabolcs ós Ung közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 814 lak. 
Las sa l l e , Ferdinánd, a német szociáldemo

krácia megalapí tójának müvei közül újabban 
m a g y a r u l megje len tek : Az alkotmányról (ford. 
Somogyi Béla, 1917); Munkásprogramm. A jelen 
történelmi korszak különös összefüggése a 
munkásosztály eszméjével (ford. u. a. 1919). 

• L a s s a r - C o h n , német kémikus, szül. Hamburg
ban 1858 szept. 6., megh . Königsbergben, ahol 
egyetemi t anár volt, 1922 okt. 9. Müvei: Die 
Chemie im táglichen Lében (10. kiad. 1920); Ein-
führung in die Chemie (6. kiad. 1921). 
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*Lassigny, falu Franciaország Oise départe-
mentjában. A világháborúban 1918 márc. 30. a 
18. német hadsereg heves harcok után elfoglalta, 
aug. 9. a franciák nagy támadást indítottak a 
németek ott levő állása ellen és 27. sikerült azt 
elfoglalniok. 
"Lassithion, nomosz Görögországban, ter. 1854 

km2, (1920) 62,324 lak. Fővárosa Hagios Nicolaos. 
Lásson, Adolf, német filozófus, megh. Berlin

ben 1917 dec. 19., 
Lassúpatak (Stelbach u Vondrisl'a), Szepes 

vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lasz Samu, geográfus, újabb művei: A nagy 

természet műhelyéből (1923); Tudományos prob
lémák (1923). 

Lászka (Lazany), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Laszkár (Lask'ár), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
László, 1. Fülöp Élek, festő, 1924. összegyűj

tött festményeiből kiállítást rendezett a Műcsar
nokban. 

2. L. Jenő, kommunista agitátor, ügyvéd, 
Bzül. Szatmárnémetin 1878 márc. 6. Évekkel a 
háború előtt a szociáldemokratapárt ügyésze volt. 
Már a Károlyi-kormány idején a bolsevistákhoz 
csatlakozott és résztvett akcióikban. A tanács
köztársaságban a forradalmi törvényszékek poli
tikai megbízottja volt. A bíróság 1919 dec.-ben 
halálra ítélte. 1919 dec. 29. kivégezték. 

Lászlód (Lackov), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lászlófalva (Ladává), Turóc vármegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Lászlóvára (Goronini), Krassó-Szörény vm. 

(Tr. R.) 
Laszó (Lásáu), Huny ad vm. (Tr. R.) 
Lászó (Lascov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Laszowski (ejtsd: lasovszki) Emil, horvát tör
ténetíró. Lengyel eredetű családból szül. 1868 
ápr. 1. Az egyetemet Grácban ós Zágrábban vé
gezte el. 1891. a horvát országos levéltár hiva
talnoka, 1907. a Délszláv Tudományos Akadémia 
tagja lett. Rengeteg cikket és tanulmányt írt. 
Különösen mint forráskiadó szerzett nagy érde
meket. 1905-ben résztvett a Braéa Hrvatskoga 
Zmaja (A horvát sárkánytestvérek) nevű hazafias 
egyesület alapításában és ő lett a társaság első 
nagymestere. Ez az egyesület szállította Zág
rábba Zrínyi és Frangepán, majd Kvaternik 
hamvait. 

Lasztóc (Lastovce), Zemplén vármegyében. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Lasztomér (Lastomír), Zemplén vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Lasztonya, kisk. Zala vm., (1920) 330 lak. 
Latahár Kálmán, színész, megh. Budapesten 

1924 aug. 6. Fia Árpád, szül. Miskolcon 1878., a 
Király-Színház komikusa. 

Latacunga, León ecuadori tartomány fővárosa, 
15,000 lak. 
•Latakieh (Ladikije), kikötőváros és Allavitia 

állam fővárosa. Szíriában, (1924) 20,000 lak. 
Latgale, í. Latgallen (XX. köt.). 

'Latgallen (Latgale), Lettország DK.-i tarto
mánya, Vitebszk volt orosz kormányzóságból ala
kították, 15,680 km2, (192D 539,682 lak., akik több
nyire katolikusok, míg Lettország többi része 
túlnyomóan protestáns vallású. 

Latisana, kerületi székhely Olaszországban, 
most Venezia tartományban, 3000 lak. A világ
háborúban 1917 okt. 30. és 31. Boroevics osztrák
magyar ós Below német hadserege itt három 
olasz hadtestet fogott el. 

Latkóc (Látkovce), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
•Latkóczy Lajos, festő, szül. Tapolcán 1822., 

megh. Miskolcon 1874. Pesten s 1850-től fogva 
a bécsi akadémián tanult, csakhamar résztvett 
a pesti kiállításokon képmásokkal, tanulmány
fejekkel. Arcképei közül Kiss Bálinté, Boka 
Sámuel zeneszerzőé, Bartha János és Tóth József 
színészeké a Történelmi Képcsarnokban látható. 

Latorcafő (Laturka), Bereg vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Látrány, kisk. Somogy vm., (1920) 1486 lak. 
Lauag, város Luzon szigeten, a Filippi-szi-

geteken, (1918) 46,000 lak. 
Latiban, porosz város Sziléziában, (1919) 14,360 

lakossal. 
•Lauckner, Bolf, német író, szül. Königsberg-

ben 1887 okt. 15. Az Über Land und Meer szép
irodalmi lap szerkesztője. írt költeményeket és 
színmüveket. 

*Laue, Max von, német fizikus, szül. Pfaffen-
dorfban 1879 okt. 9. Zürichben, azután Frank
furtban, 1919. Berlinben lett egyetemi tanár. 
1914-ben a fizikai Nobel-dijat kapta. Főleg a rela
tivitással, a kvantum- és atomelmélettel foglal
kozik. Művei: Versuch z. Optik d. bewegten Kör
per (1911); Die Beugungserscheinungen an unre-
gelmássig verteilten Teilchen (1915); Über Mög-
lichkeit neuer Versuche an Glühelektródén (1919) ; 
DieRelativitátstheorie(1919); Aufflndungd. Rönt-
gen-Strahlinterferenzen(1920); Das physikalische 
Weltbild (1921); Bedeutung d. Nullkegels i. d. 
Relativitatstheorie (1922); Lösungen d. Feldglei-
chungen (1923); Theorie d. v. glühenden Metallen 
ausgesandten positiven Ionén u. Elektronén (1924). 

Lauenburg (in Pommern), porosz város Köslin 
kerületben, (1919) 14,919 lak. 

Lauff, Joseph, német író, újabb müvei: Die 
Brinkschulte (reg., 1913); Singendes Sehwert 
(1915); Arme Susanne (reg., 1915); Die Brixiade 
(kom. eposz, 1915); Sergeant Feuerstein (reg., 
1917); Die Martinsgans (kom. eposz, 1918): Schnee 
(reg., 1919); Die Sauhatz (kom. eposz, 1920): O 
wie Űegt es weit (1920); Sinter Klaas (reg., 1921); 
Springinsröckel (reg., 1922); Die Scherin von der 
Gatter (reg., 1923); Die Tragikomödie im Hause 
der Gebr. Spier (reg., 1924); Die heiligen drei 
Könige (reg., 1925). 

*Lan£fer, Ottó, német néprajzi kutató, szül. 
Weendében 1874 febr. 20, 1908-ban a hamburgi 
történelmi múzeum igazgatója let t Főbb müvei: 
Der volkstümliche Wohnbau im altén Frankfurt 
a. M. (1910); Hamburg (1913); Niederdeutsche 
Volkskunde (1917); Das deutsehe Haus in Dorf 
und Stadt (1919). 

""Laughton (ejtsd: laftn), John Knox, sir, angol 
tengerészeti történetíró, szül. Liverpoolban 1830 
ápr. 20., megh. Londonban 1915 szept. 14. Részt
vett a krimi háborúban, 1885. londoni egyetemi 
tanár lett s 1882. elnöke volt a Meteorológiai Tár
sulatnak. Főbb munkái; Physical geography in 
its relations to the prevailing winds and eurrents 
(1870); A treatise on nautical surveying (1872); 
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Studies on naval history (1887); Nelson and his 
companions in arms (1896); Alife of Henry Eeeve 
(1898); From Howard to Nelson (1899); Sea flghts 
and adventures (1901). 

L-aun (csehül Louny), város Csehországban, 
(1921) 11,698 lak. 

Launceston, város Tasmaniában, (1923) 24,305 
lakossal. 

•La Union, 1. kikötőváros Spanyolországban, 
(1920) 24,840 lak. — 2. i.,departamento El Salva
dor középamerikai köztársaságban, ter. 1589 km2, 
(1921; 71,000 lak. Fővárosa L. 

Laurahütte, város Sziléziában, (1919) 15,806 
lak. Most Lengyelországhoz tartozik. 

*Laurel, város Mississippi északamerikai állam
ban, (1920) 13,070 lak. 

Laurens, Jean Paul, francia festő, megh. 
Parisban 1921 márc. 23. 

Laurier, Wilfrid, sir, kanadai államférfiú, 
megh. Ottawában 1919 febr. 17. A világháború 
kitörésekor Kanada azonnali csatlakozása mellett 
volt, de miniszteri tárcát nem vállalt. 

Laurvik (Larvik), város Norvégiában, (1920) 
11,391 lakossal. 

Lausanne, Waadt svájci kanton fővárosa, (1924) 
69,309 lak. Nevezetes az 1923 júl. 24. Török
országgal kötött békéről, amely az ententetól 
Törökországra erőszakolt sevresi békét nagyrész
ben megdöntötte és végleg biztosította Török
ország mai határait. 

Lautenburg, Siegmund, magyar származású 
német szinész és színigazgató, megh. Marienbad-
ban 1918 júl. 22. 

*Lautensack, Heinrich, német Író, szül. Vils-
hofenben 1881 júl. 15., megh. Berlinben 1919 
jan. 10. írt költeményeket (összegyűjtve 1910); 
színműveket, nevezetesen: Die Pfarrhauskomödie 
(1911); Das Gelübde (1916). 

Lavadores, város Spanyolországban, (1920) 
25,182 lak. 

Laval, város Franciaországban, (1921) 27,464 
lakossal. 

La Vega, San Domingo Antilla-szigeti köztár
saság egyik tartománya, (1921) 105,820 lak., fő
városa £,., 58,041 lak. 

Laveran, Charles Louis, francia orvos, megh. 
Parisban 1922 máj. 18. 

Lavery (ejtsd: íévri), John, skót festő, újabb fest
ményei : Churchill; Asquith; Lord Derby; Eed-
mond; B. Carson portréi, továbbá A tavak ma
donnája ; Beatty admirális a német delegátusok
nak felolvassa a fegyverszüneti szerződés fel
tételeit. 

Lavisse, Ernest, francia történetíró, megh. 
Parisban 1922 aug. 18. Újabb művei: Histoire 
de Francé depuis la revolution jusqu'á la paix 
de 1919 (9 köt., 1912—1922); Histoire de Francé 
contemporalne de 1871 á 1913 (5 köt, 1914—1921). 

Lavotta Rezső, zeneszerző, 1921. a Nemzeti 
Színház karnagya lett. A Nemzeti Múzeum könyv
tárában mint zeneművészeti előadó fejt ki tudo
mányos működést. Újabb irodalmi munkái: Zene
esztétika (1917); Általános zenetörténet (4. kiad., 
1923). Gameval c. 1 felvonásos operáját a Városi 
Színház mutatta be 1927. 

Law, Andrew Bonar, 1. Bonar Law, XX. k. 

Lawrence, 1. város Massachusetts ószakame-
rikai államban, (1922) 96,430 lak. — 2. L., város 
Kansas északamerikai államban, (1920) 12,456 lak. 

*Lawrence (ejtsd: lanrensz), 1. Dávid Herbert, 
angol író, szül. 1885. Bányamunkás családból szár
mazott és eleinte néptanító volt. 191i-ben tűnt fel 
The white Peacock c. regényével. Egyéb ismert 
regényei: The trespasser; Rainbow; Sons and 
lovers. írt verseket: Amores; Lőve poems és drá
mákat is: Widowingof Mrs. Holroyd; Touch a. Co. 

*2.L;Thomas Edivard, angol utazó ésarcheoló-
gus, szül. Walesben 1888 aug. 15. Előbb a mezo
potámiai ásatásokban vett részt, a világháború
ban pedig mint vezérkari ezredest az arab tör
zsekkel való tárgyalásra küldték ki. A békekon
ferencia alkalmával az arabok érdekeiért küzdött. 
Később a gyarmatügyi minisztérium keleti szak
értője lett. 

Láz (Lazy), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lázalja (Dubková), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lazány (Lazany), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lázár István (szárhegyi) gróf, megh. Bras

sóban 1920 okt. 7. 
Lázár, 1. Béla, művészeti író, 1916. a Petőfi-

társaság tagjává választották. Ujabb művei: A ma
gyar művészet jövője (1916); Új csapáson (1916); 
Írók és művészek között (1918); Gyárfás Jenő 
(1921); Moliére mint műkritikiis (1922); Fadrusz 
János élete és művészete (1923); Munkácsy 
Mihály (1925). 

2. L. Gh/uláné, Kasztner Janka, pedagógiai 
író, megh. Budapesten 1923 máj. 19. 

*3. L. István, író, szül. 1881. ősi erdélyi 
családból. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. Elbeszéléseket, regényeket, szatirikus 
állat- és virágmeséket ír. Tárgyát gyakran Er
dély életéből meríti. írói művészetet különösen 
bibliai tárgyú elbeszéléseiben érvényesíti meg
kapó erővel. Munkái: Dalok egy aranyhajú 
leányról (1903); Híres földön, Székely földön 
(versek, 1906); Szenvedések könyve (versek, 
1908); Jézus (drámai költ., „ 1908); Sátán (reg., 
1910); Vihar (reg. 1910); És ne vigy minket a 
kísértésbe (reg., 1911); A sárga csillag (reg., 
1911); Bethulia virága (reg., 1912); Paula (1912); 
A haramia (1912); 'Örök lány ; Hágár (1913); 
Kékhajú fantom (1915); Erdély; A fekete 
grófné; A fekete malac (elb.); Buth; Sámson; 
Hunor és Magor ; Koppány; A levélszekrény: 
Papagáj; Vörös Számum (1920); A nap lelke 
(reg. 1921); Krisztus (napkeleti történet, 1925). 

*4. L. Miklós, publicista, szül. 1886. Két évig 
Londonban volt tudósító és a Daily Express 
munkatársa. Szerkesztője a Eeggel c. politikai 
lapnak. Önállőan megjelent müvei: Varieté; 
Magyarok dalolnak; Fronton; Lembergi emlék; 
József főherceg honvédéi. 

*5. L. Ödön, színigazgató, szül. 1873. Előbb újság
író volt, 1898. a kassai színház igazgatóhelyet
tese lett. Vidéki működés után (Makó, Szeged és 
Fiume) 1903. a Király Színház titkára, 1907. egy
úttal a Magyar Színház titkára is lett, 1913-ban 
mindkét színház helyettes igazgatójává lépett elö. 
1918-ban az Unió Színházak ügyvezető igaz
gatója, 1925 júl. a Király Színház bérlője és mű
vészeti igazgatója lett. 
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6. L- Pál, gépészmérnök, műegyetemi rendes 
tanár (1. XII. köt.), megh. 1917 febr. 21. A mező-
?azdasági géptant, mint tantárgyat ő honosította 
meg s tanította a műegyetemen 1886 óta. 

Lazarea = Szárhegy. 
Lázárfalva (Lázaresti), Csik vm. (Tr. R.) 
Lázárföld (Lazarevo), Torontál vmegye. (Tr. 

SzHSz). 
Lázári (Lazuri), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Lázi, kisk. Veszprém vm., (1920) 111-2 lak. 
Laziszkó (Lazisko), Liptó vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lazony (Lozin), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Lea (ejtsd: 10, Homer, amerikai iró és politikus, 
szül. Virginiában 1875., megh. 1912. Valósziniileg 
kínai származású anyja volt. Nyomorék lett és 
majdnem megvakult, 1911. Szunjatszen katonai 
tanácsadója volt Kínában. Azon dolgozott, hogy 
az angol-szász nagyhatalmak szövetségét létre
hozza a szárazföldi hatalmakkal, valamint Japán
nal szemben. Erre vonatkozó könyve: The day of 
the Saxon; Eeventlow ezt a müvét németre 
fordította Des Britischen Reiches Schiksalstunde 
cimen. 
•Leaoock (ejtsd: íikokk), Stephen Butler, kanadai 

író és közgazdász, szül. Swanmoorban 1869 dec. 
30. A montreali egyetem tanára. Főművei: Elő
ments of political science (1906); The unsolved 
riddle of social justiee (1920). Mint író, főleg hu-
morisztikus rajzaival tűnt ki. Ilyen irányú mun
kái : Literary lapses (1910); Nonsense novels 
(1911); Sunshine sketches (1912); My discovery 
ofEngland (1922); The garden of folly (1924). 
*Leaf (ejtsd: lif), Wálter, angol bankár és helle

nista, szül. Londonban 1852 nov. 26. A West
minster Bank elnöke és a Nemzetközi Kereske
delmi Kamara egyik alapitója s egyik elnöke. 
Főkép a homéroszi kérdéssel foglalkozó munkái: 
The Iliad (1900—02); Companion to the Iliad 
(1892); Troy, a study in Homeric geography 
(1912); Home and history (1915); Little poems 
from the greek (1922). 
*Leanov, Leonid, orosz Író, szül. 1899. Neorea-

lisztikus modorban időszerű témákat dolgoz föl 
regényeiben és elbeszéléseiben. Első műve 1922. 
jelent meg Buryga a, azóta szorgalmasan dol
gozik. Nagy sikere volt a Bárszuki (A borzok, 
1924) című regényének és a Tuatamur (1925) clmü 
prózai költeményének. Magyarul megjelent a 
Pjetusicha című kis regénye Bonkáló fordításá
ban (Budapesti Szemle,l926). V. ö. Bonkáló, Az 
orosz forradalom Írói. (Nyugat, 1926.) 
•Leánycserkészet. Célja a leányokat jellemes, 

életrevaló, testben és lélekben egészséges hon
leányokká nevelni. A magyar cserkészleány esz
ménye a nőiesebb nő, a magyarabb nő. A L. nem 
a rokon flúmunka másolása, hanem a nemes nőies
ség kifejlesztését tűzte ki céljául. A L. teljesen ön
álló munkaterv alapján dolgozik, önállóan kiépített 
autonómiával bír. A kiképzést, kirándulást, tábo
rozást a fiukétól teljesen elkülönítve végzi, min
den közös munka szigorúan tilos. A L.-et, ép úgy, 
mint a flúmozgalniat, Sir Róbert Baden-Powell 
angol tábornok, a világ főcserkésze, alapította. 
Angliában hatalmas arányokban fejlődik a moz
galom és a birodalom minden nemzetét és minden 
faját képviselik az angol cserkészleányok. Feje a 

mozgalomnak Mary kir. hercegnő. Az Észak
amerikai Egyesült-Államok amerikaiasan nagy
szabásúvá tették a mozgalmat. 500,000 cserkész
leányuknak a technika minden vívmánya, az 
autótól a repülőgépig, rendelkezésére áll. Az euró
pai szárazföldön a lengyelek állanak a harmadik 
helyen 18,000 cserkószleányukkal, akik már a 
világháború alkalmával kitüntették magukat a 
haza szolgálatában. A magyar cserkészleányok 
száma ma kb. 5000. A cserkészleányok világ
konferenciája 38 országot sorol tagjai közé. 1920 
óta kétévenként tartja gyűléseit. 

A L. szervezete a családi rendszeren alapszik. 
A család 6—8 leányból áll, élén a családvezetővel, 
aki egy-két évvel idősebb társainál. Négy család 
csapatot képez. Ezt a csapatvezető irányítja (24 
éves). Társa a segédvezető (18 éves). A családve
zetők a vezetők előtt teszik le próbáikat, a veze
tők pedig a Magyar Cserkészleány Szövetség köz
ponti vizsgáló bizottsága előtt vizsgáznak. Minden 
korú leány lehet cserkészleány. A 12 éven aluli 
kisleányokat az Otthon tündéreinek nevezik. A12 
évtől 16—18 évig az igazi cserkészleányok. Ha a 
csapat 16 évesnél idősebb leányokból áll, nagy
leánycserkészcsapat a neve. Jelvényük a magyar 
kis címerre boruló liliom sárga fémből. Egyen
ruhájuk tartós drapp színű házivászonból készült 
zubbony, sötétbarna alj, kalap, nyakkendő, bőröv, 
fekete harisnya és cipő. A leányok a kiképzést a 
heti összejöveteleken a Csapatotthonban kapják, 
ahol a vallásos érzés, a hazaszeretet ápolása 
mellett az iskolai ismeretek elmélyítését célozzák 
a vezetővel tartott közvetlen társalgások. Életüket 
a cserkész tíztörvény irányítja. (L. Cserkészet, 
XX. köt.) 

A cserkészleány-próbák- A cserkészet gyakor
lati életre való nevelésének alapja, hogy a nőt 
élete hármas feladatára: anyai, háziasszonyi és 
kenyérkereseti hivatására előkészítse. A mozga
lom e célból próbákat állít fel a háztartás min
den ágából: sütés, főzés, varrás, mosás, vasalás, 
gyermekgondozás, betegápolás, első segélynyúj
tás, állatgondozás stb. A sikeres munkát jelvé
nyek adományozásával jutalmazza. A kenyér
keresetre szolgáló munkákat szaktanfolyamokon 
sajátítják el: vászon-, szőnyegszövés, csipkeverés, 
hímzés, varrás, kalapdíszítés, játékgyártás, könyv
kötés, müvirágkészítés, kosárfonás, kertészet, 
méhészet stb. A testedzést a csapatok tornája, 
kirándulások és sportok üzése segíti elő. A cser
készleánynevelésnek tehát négy ága van: a jel
lem és értelem fejlesztése, technikai tudás elsajá
títása, testedzés és a szociális érzék fejlesztése. 
Minden cserkésztudásnak azonban a legbiztosabb 
gyakorló tere a nyári nagytábor, ahol a leányok 
házban vagy sátorban (külföldön csak sátorban) 
vezetőik felügyelete alatt minden munkát vé
geznek. 

A Magyar Cserkészléány Szövetség 1919. 
alakult. Fiúcsapatok alakítottak nővéreikből 
leánycsapatokat, amelyeket azonban rövidesen a 
női vezetők átszerveztek és helyes irányban ne
velnek. 1920-ban Sík Sándor a Magyar Cserkész 
Szövetség elnöke kezdeményezésére megindult a 
Leánycserkészintéző Bizottság szervezése. 1921. 
megalakult a bizottság Gerely Jolán elnöknő vezp-
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tésével. Kiadták a Leánycserkész Útmutatót. 
Ennek alapján egyöntetű munka indult meg 
országszerte. 1922-ben Gerely Jolán lemon
dott a munka vezetéséről, helyébe Lindenmeyer 
Antóniát választották. 1923-ban rendezték az első 
vezető tanfolyamot. 1924 nyarán Lindenmeyer 
Antónia részt vett két titkárnővel a Foxlea-
seben (Anglia) tartott 3. világkonferencián, 
mely alkalommal 1000 cserkészleány táborozott 
400 sátorban. December hóban megalakult az 
intézőbizottság mellett a Nagyasszonyok Tanácsa 
(Nagytanács). 1925-ben Anna kir. hercegnő 
elvállalta a védőasszonyi tisztséget. A magyar 
cserkészleánycsapatok a Magyar Cserkészleány 
Szövetség kötelékébe tartoznak, amely csak olyan 
csapatot igazol, amelyet valamely neveléssel fog
lalkozó erkölcsi testület (csapatszervezőtestület) 
állít fel. A munka irányítását az országos intéző 
bizottság végzi a hét cserkészleány-kerulettel 
egyetemben. Ezek élén a kerületi ellenőrök álla
nak. E mellett működik mint tiszteletbeli tes
tület a Nagyasszonyok Tanácsa. V. ö. Cserkész
leányok Útmutatója (2. köt. 1925); Linden
meyer, Családvezetők könyve (1925); u. a., Tün
dérke, röpirat. 

Leányvár, nagyk. Komárom és Esztergom 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 895 lak. 

Lebaudy, Jacques, gazdag francia különc, New 
Yorkban 1919 jan. elmebajos barátnője meggyil
kolta. 

Lebedin, város Szovjet-Oroszországban, (1920) 
17,793 lak. 

Lébény, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig. 
egy. egyes, vm., (1920) 3237 lak. 

Lebiedzki, Eduárd, osztrák festő, megh. Bécs
ben 1915 nov. 28. 

*Leblanc (ejtsd: íöbian), Maurice, francia író, szül. 
1864. A népszerű Arséne Lupin-detektivregények 
szerzője, amelyeknek nagyrésze magyar fordítás
ban is megjelent. 

Le Bon, Ghtstave, francia orvos és szociológus, 
műveiből újabban magyarul megjelentek: Múlt 
és jövő (f ord. Wildner Ödön, 1920); Az igazságok 
élete (f ord. Benedek Marcell, 1920); Vélemény és 
hit keletkezése és fejlődése (ford. Arányi István, 
1924); Az új idők pszichológiája (ford. Strém 
Géza, 1927). 
*Lebrau (ejtsd: löbró), Jean, francia költő, szül. 

1891. 1923-ban elnyerte a Pleiade-díjat. Verses 
kötetei: La voix de lá-bas; La cabane et le cyprés; 
Le eiel sur la garrigue. 

*Le Cardonnel, Louis, francia költő, szül. 1862. 
1896-ben pappá szentelték és 1905. Assisiba vo
nult vissza, ahol a kolostori élet csöndjében írja 
szimbolista verseit. 1924-ben a francia Akadémia 
nagydíját nyerte el. Főbb kötetei: Poémes; Car-
miűa sacra; Du Rhone a l'Arno. 

Lecoe, 1. tartomány Olaszországban, Puglie 
compartimentóban, tar. 4426 km2, (1921) 640,862 
lak. — 2. L., a tartomány fővárosa, (1921) 43,882 
lakossal. 

Lecco, város Olaszországban, (1921) 28,739 lak. 
Lécfalva (Leffaláu), Háromszék vm. (Tr. R.) 
Lechner 1. (von der Lech) Jenő, építész, mű

szaki író, 1915. műszaki doktorrá avatták, 1918. a 
budapesti műegyetemen a magyarországi renais-

sance ós barokk építéstörténet magántanárává 
habilitálták. 1923-ban műegyetemi rendkívüli 
tanár lett. Ugyanez évben m. kir. kormány
főtanácsosi címet kapott. Újabb mütörténeti 
munkái: A pártázatos renaissanceépítés Ma
gyarország határai körül; Az elszakításra itélt 
Magyarország (elveszített műemlékeinkről); A 
görög és római építőművészet története; Be-
naissance építési emlékek Szamosújvárott; A 
krakói Wawel; Képek a régi Buda és Pest fejlő
désének történetéből; A műemlékvédelem Ma
gyarországon. Szerkesztette a Budapest művé
szete című monográfiát, melynek József nádor ko
rára vonatkozó részét ő irta meg. Ujabb építészi 
művei: IV. Károly király koronázásakor ő ter
vezte meg a koronázó templom díszítését. Az általa 
palatinus-stilusnak elnevezett nádorkorabeli ízlés
ben építette az Eskü-úti színházat és az Ostrom-
utcai Lukács-palotát. Építés alatt állanak a nyír
egyházai rendőrpalota, Budapest székesfőváros 
Mester-utcai bérháza, Rózsahegyi színművész vil
lája stb. Külföldi kiállításokon is számos kitün
tetést nyert. 

2. L. Károly, pszichológus, megh. Szege
den 1922 jan. 19.1920—1921-ben a Ferenc József
egyetem orvostudományi karának dékánja volt, 
1921. a Magyar Tud. Akadémia levelezőtagja lett. 
Újabb művei: A női lélek és a feminizmus orvos
természettudományi megvilágításban (1922); 
Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában 
(1922). 
*3. L. Tibor, tanár, L. Gyula (1. XII. k.) fia, szül. 

Budapesten 1877. Bölcsészetdoktor és gimnáziumi 
tanár. Irodalmi munkásságában pedagógiai és 
publicisztikai dolgozatai mellett főképen Bodnár 
Zsigmond bölcseletével foglalkozik. Idevágó ön
állóan megjelent müvei: Bodnár Zsigmond re-
divivus (Budapest 1910); Korszellem és történet
tudomány (u. o. 1913). 

Lecocq, Alexandre Charles, francia operett 
szerző, megh. Parisban 1918 okt. 26. 

Lecomte du Nouy, Jean Antoine Jules, fran
cia festő, megh. Parisban 1923 febr. 19. 

Lecsmér (Lesmír), Szilágy vm. (Tr. R.) 
*Ledebour, Georg, német szocialista politikus 

és ügyvéd, szül. Hannoverban 1850 márc. 7.Meh-
ring mellett a Berliner Volkszeitung.majda Sách-
sische Arbeiterzeitung munkatársa volt. 1900. 
W. Liebknecht utóda lett a parlamentben s mint 
ilyen, elismert legkeményebb ellenzéke volt az 
összes kormányoknak. 1915-ben tizenegy társával 
együtt nem szavazta meg a hadihitelt, 1916 
márc.-ban Haaseval és Dittmannal együtt kivált 
a pártból és 1917. megalapította a független szo
cialista pártot (Unabhángige Socialdemokratische 
Partei vagy U. S. P.). 1919-ben hazaárulási perbe 
fogták, de felmentették. Amikor 1920 okt. az U. 
S. P. egy része a kommunistákhoz ment át, L. 
Wegmann képviselővel külön frakciót alapított 

Lédec (L'adce), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Ledény (L'adzany), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Lederer Sándor, közgazdasági író, szül. Kis
kunfélegyházán 1852. Tanulmányait elvégezvén, 
1878. belépett az akkori földmlvelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumba. Közgazdasági 
írói működését az 1880. megindult Magyar Föld 
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c. közgazdasági lapnál kezdte meg. Az 1888-iki 
brüsszeli világkiállítás magyarországi főtitkára 
volt és szerkesztette francia nyelven a magyar 
katalógust. Kilépvén a minisztériumból, megala
pította a Magyar-Belga fémipargyárat, a sanger-
hauseni gépgyár magyar gyártelepét, a maros
vásárhelyi cukorgyárat stb. Önállóan megjelent 
művei -.'Mezőgazdasági szövetkezetek; Mezőgaz
dasági hitelszövetkezetek; Mezőgazdasági hitel. 
1919-ben elnökhelyettessé választották a pesti 
izr. hitközségben, amelynek 1924 óta elnöke. 

Ijednie (Lednica), Trencsén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lednichidas (Mostiste), Trencsén vm. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Lednickisfalu (Mestecko pri Púchove), Tren

csén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lednicróna (Lednic Rovné), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lednicváralja (Lednic Lehota), Trencsén vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
•Ledochowsky, Vladimír Dionysius, gróf, a 

jezsuita-rend generálisa, szül. Loosdorfban (Alsó-
Ausztria) 1866. L. bibornok unokaöccse. Előbb 
Rómában működött, mint a rend főasszistense, 
1915 óta a jezsuita-rend generálisa. A világháború 
alatt Luganóban székelt. 

Lee (ejtsd: ií), Sidney, sir, angol irodalom
történész, megh. Londonban 1925. ujabb művei: 
The french renaissance in Bngland (1910); Great 
englishmen of the 16. century (1910); Principles 
ofbiography (1911); Shakespeare and the Italian 
renaissance (1915); Life of Bdward VII. (1925). 

Leeds, város Angolországban, (1921) 458,820lak. 
Leek, város Angolországban, (1921) 17,213 lak. 
Leér, város Poroszországban, Kelet-Friziában, 

<iM9) 11,495 lak. 
Leeuwarden,városNémetalföldön, (1924) 46,038 

lakossal. 
•Lefebvre (ejtsd: ísfeevr), Louis, francia író, szül. 

1871. Érdekes pszichológiai regényei közül ismer
tebbek : La maison vieille; L'ile héroi'que; Le 
«ouple invincible. 
*Lefévre-Pontalis, Germain Antonin, francia 

politikai író. szül. Parisban 1830 aug. 19., megh. 
n. 0. 1903 ápr. 19. Konzervatív-republikánus po
litikus volt, de később kizárólag tudományos 
munkásságnak élt. Főbb munkái: La Hollandé 
au XVII. siécle (1864); Vingt années de répub-
lique parlementaire au XVII. siécle, Jean de Witt 
(2 köt. 1884); Hipp. Carnot (1891); Histoire de 
Hollandé avant le XVIII. siécle (1900); Les élec-
tions en Burope a Iá fin du XIX. siécle (1902). 
•Lefroy, Harold Maxwell, angol entomológus, 

szül. Crondallban 1877 jan. 20., megh. London-
ián 1925 okt. 14. laboratóriumi gázmérgezés 
következtében. Állami alkalmazásban előbb a 
Nyugat-Indiákon, majd Indiában működött, ké
sőbb a londoni állatkert őre volt. Müvei: Indián 
insect pests (1906); Indián insect life (1909); 
Manuel of entomology (1923). 
•"Légcsavar. A L. a motor forgató erejét húzó 

erővé, mozgását a gép haladó mozgásává alakítja 
át A L. szög alatt beállított felület, amely amel
lett, hogy középpontja körül körpályán forog, 
szögben beállított felületére (e mozgása folytán) 
áramló levegő nyomása alatt forgási tengelye 

Légcsavar 

irányában előre is halad. A L. rendszerint a mó-
tortengelyre van erősítve. Középső, vaskos részé
vel veszi fel a motor forgatóerejét, amit forgása 
közben a levegőre támaszkodva, felületével aiakít 
át húzóerővé. 

A L. ennek folytán értelemszerűen csavar
agyra és csavarszárnyakra osztható. A L. szár
nyai elvben a szárnyhoz hasonlók; lényeges kü
lönbségük az, hogy nem, mint a szárny, egyenes 
irányban haladó, hanem egy középpont körül 
forgó, iveit és fokozatosan változó szög alatt be
állított felületek. 

A L. minden része forgása közben szárnyaival 
a levegőben csavarvonalakat ír le, akár a fém
csavar a fába; azaz mozgása közben a levegőre 
támaszkodik. A levegő azonban mozgékony lég
nemű anyag, ezért a L. hatása elől — a csavar
szárnyakra nyomást gyakorolva — kitér. A L. 
épen az igy hátravágott levegőben talál biztos 
támaszt, noha emiatt előhaladása, azaz emelke
dése kisebb lesz, mint szilárd közegben, avagy 
számítás szerint lenne. A L. alakjának ideálisan 
megfelelő emelkedés a valóságos emelkedésre 
csökken, e csökkenését visszamaradásnak (slip-
nek) nevezzük. 

A L. építésénél inkább a gyakorlati próbálko
zások törvényei érvényesülnek. Megkülönböz
tetünk : a) szárnyaik száma szerint: két v. négy
szárnyú ; b) átmérőjük szerint: rövid v. hosszú; 
c) lapszélességük szerint: keskeny vagy szóles; 
d) lapjuk síkja szerint: egyenes vagy ívelten hát
rahajló ; e) lapjuk alakja szerint: szögletes, ívelt 
vagy kardalakú; f) emelkedésük szerint: kis, 
nagy v. állítható emelkedésű; g) forgási irányuk 
szerint: jobbra vagy balra forgó; h) hatási mód
juk szerint: húzó vagy toló hatású; i) felerősí
tésük szerint: mótortengelyre erősített közvetlen, 
avagy külön tengelyen forgó, közvetett hajtású 
ésj) építési anyaguk szerint: fából vagy fémből 
készült L.-okat. 

A L.-ra ható erők különbözők: a) a centrifu
gális erő a L. minden részét húzásra; b) a L. 
húzóereje a csavarszárnyakat tengelyirányú haj-
Htásra és csavarásra; c) a motor forgató ereje s 
ezzel szemben a L. homlokellenállása a csavar-
szárnyakat forgásirányú ha jlításra veszi igénybe. 
A centrifugális erő hatása miatt szükséges, hogy 
a L. anyaga helyesen legyen elosztva, hogy súly
pontja forgási tengelyével egybeessék (sztatikái 
egyensúly), hogy az erők a csavarszárnyakra 
mindkét oldalon egyformán és egymást kiegyen
lítve hassanak (dinamikai egyensúly). A levegő 
nyomása a sebességgel hatványosan növekedik, 
ezért a csavarszárnyakra ható húzóerő leginkább 
a legnagyobb sebességgel forgó szárnyvégeket 
terheli meg. A szárnyvégek teljesítenek legtöbb 
munkát, húzáson kívül hajlításra, valamint el-
csavarásra vannak igénybe véve. Ezeknek az 
erőknek hatása miatt a L. szárnyai forgás köz
ben előrehajolnak. A L. a gyors forgás alatt ke
letkező nagy és a különböző hatású erők miatt 
erős, ellenálló és rugalmas anyagból készül. 

A L. építési anyaga fa és fém lehet, amelyek 
sajátosságai a belőlük készült L.-ok alakjára, 
szerkezetére és készítési módjára döntő fontos
ságúak, de a L. hatásfokára, használhatóságára 
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is viaszahatnak. A L. faanyaga hibátlan, gon
dosan szárított és kellő szilárdságú, ami mellett 
a fajsúly is jelentős szerepet játszik. L.-ok készí
tésére leginkább a dió-, tölgy-, kőris-, mahagoni-
és fenyőfát használják. A L. fából rétegezve 
készül. 

A fémből készült L.-ok legújabban nagy ha
ladásnak indultak. A fejlődés folyamán két külön 
fajtájuk lett ismeretes; az egyik a merev fém-
csavar, amely teljesen a facsavarok mintájára 
épül (Leitner—Vatts, Junkere, Nieport—Astra), 
a másik a hajlékony fémesavar, amely vékony 
duraluminium-lemezből készül (Keed, Standard— 
Steel). 

1. A merev fémcsavarok legtöbbször külön 
középső részből és külön két csavarszárnyból 
állanak, amelyek forrasztással, peremes foglala
tok vagy csavarok által vannak a középső rész
hez erősítve. 2. A hajlékony fémcsavar egyetlen 
vékony fémlemezből áll, amely azonban profl-
lozva van, belépő élénél vastagabb (10—12 mm.), 
kilépő élénél vékonyabb (2—5 mm.), a szárny
végeken pedig borotvaéles. A hajlékony fém
csavaroknak lapjaikra ható légnyomás ellen a 
centrifugális erő ad támaszt, amely a csavar-
szárnyakat rúgó módjára kifeszíti. Előnyük, 
hogy még olyan forgási sebesség mellett is jó a 
hatásfokuk, ahol merev L.-ok már hasznavehe
tetlenek, miért magas forgásszámú motoroknál 
(főként kis motoroknál) meglepő eredményeket 
mutatnak. Az összes modern sebességi ós magas
sági rekordokat hajlékony fémesavarokkal ér
ték el. 

Az állítható L.-ok a modern kísérletezés ked
venc tárgyai, amelyek szüksége magassági moto
roknál, valamint a gépek sebességének és emel
kedő képességének fokozásánál nyilvánvaló. Az 
állítható L.-oknak számos megoldása ismeretes, 
de tökéletesnek egyik sem nevezhető. 

Legelővölgy (Psurnovice), Trencsén vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Légen (Légin), Kolozs vm. (Tr. R.) 
Legénd, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. 

egyes, vm., (1920) 831 lak. 
Legénye (Legina), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Léger (ejtsd: lezsé), Fernand, francia festő, szül. 
Normandiában 1881. A francia kubisták egyik 
vezetője. A teljes absztrakción (formák kontrasztja 
formavariációk) keresztül jutott el ismét a reali
táshoz, amelyet tisztult és leegyszerűsített, plasz
tikusan felfogott kubista ízléssel ábrázol. 

•Léghajózás fejlődése. A léghajózás a háború 
előtti években a repüléssel szemben mindjobban 
háttérbe szorult. Franciaország, Anglia, Orosz
ország főként a puhatestű, Olaszország a félme
rev, Németország a szilárd testű léghajókat ked
velte. Minthogy technikai okok : a teherbírás, a 
mótorerő fokozása, a kormányzás kérdése, amely 
nélkül katonai alkalmazásra számba se jöhettek, 
a merev-rendszer előnyei voltak, szinte önként 
adódott.hogy aháború előtti évekhenNémetország 
jutott a léghajózás terén a legmesszebbre. 

Aléghajók sikere azonban ásokköltsóg, próbál
kozás, anyagi és emberáldozat dacára sem vál
totta be a hozzá fűzött reményeket. Francia
országban az Astra-, Zodiac-, Clément-, Bayard-, 

Lebaudy-gyárak 1909-től a háború kezdetéig 23 
léghajót építettek a hadsereg számára, amelyek 
nagysága 1400 köbméterről 23,000-re, sebességük 
45 km.-ről 97 km.-re, emelkedőképességük 3000 
m.-re fokozatosan nőtt. Anglia részint belföldi 
gyáraiból (Royal Aircraft Factory, Vickers, Arm-
strong), részint külföldről szerezte be léghajóit. 
A puhatestű és félmerev léghajói 12,000, szilárd 
rendszerű léghajói 25,000 köbméter nagyságot 
értek el. Sebességük 80 km.-ig, ein9lkedőképes-
segük 2000 m.-ig növekedett. Oroszország francia 
puhatestű léghajókat használt. Olaszország 
szinte kizárólag félig szilárd léghajókat épített 
a hadsereg műhelyében (P, M, G jelzésű léghajók). 
Ezek közül a legszebb eredményt az M 2. érte el, 
amely 1913 aug. 850 km.-t tett meg és 2000 m. 
magasságában átszállt az Appennineken. Német
ország hozta a legtöbb áldozatot, hogy a léghajó
zást tökéletesebbé, biztosabbá tegye. A német 
törekvések Zeppelin nevével függtek össze. Az 
1909 nov. megalakult Deutsche Luftschiffahrt 
A.-G. (röviden Delag) vette a Zeppelin rendszer 
további fejlesztését kézbe. Az első forgalmi lég
hajó az L. Z. 7«Deutschland» néven épült (19,300 
köbméter űrtartalommal, 8 motorral). Rövidéletű 
vplt. 1910 jún. 28. a teutoburgi erdőben a vihar 
áldozata lett. Félve a rossz hangulat továbbter
jedésétől, a Zeppelin-művek nem vártak egy új 
hajó megépülésére, hanem az elavult L. Z. 6-ot 
építették á t : testét megnagyobbították, harmadik 
motorral látták el. Ez 1910 aug. 23-tól szept. 14-ig 
86 utasrepülést végzett, mígnem egy szerelő vi
gyázatlansága miatt csarnokában kigyuladt és 
elégett. A L. Z. 8-at 1911 máj. 16. a csarnokból 
való kivontatáskor szél kapta el és összezúzta. 
Csak az L. ZlO., a «Sehwaben», ért el sikereket. 
Kisebb méretekben épült, de sebessége 70 km.-re 
növekedett, hasznos teherbírása 6000 kg. volt. 
1911 júl.-tól nov. végéig 130 túrautat végzett, bal
eset nélkül. A «Schwaben« sikereire a Zeppelin
láz újra fellobbant. Új csarnokok épültek és a 
«Delag» (német léghajózási vállalat) a L. Z. 11. 
és 13-at átvette. A hadsereg új léghajókat ren
delt és a haditengerészet, amely eddig tartózko
dóan viselkedett, ugyancsak a Zeppelinek rend
szeresítésére gondolt. 1912-ben 4, 1913-ban 9, 
1914-ben 10 Zeppelin épült, amelyek közül 3-at 
a Delag, 11-et a hadsereg, 8-at a haditengerészet 
rendelt. (A hadsereg léghajói «Z» a haditenge
részet léghajói «L» jelet kaptak), A Zeppelin-ti-
pus a többi német típusok felett (Parseval, Mili-
tar) oly fölényt ért el, hogy a háború kitörése 
utón a német hadvezetőség végleg a merev rend
szer mellett döntött. 

A háború azonban csakhamar könyörtelen té
nyekkel cáfolt rá a reményekre A háborús alkal
mazhatóság követelményei folyton változtak s 
az ipar csak az ellentétes kívánalmak állandó 
kiegyenlítésével tudta, a hadsereg különleges ér
dekeit szolgálni. Az üzembiztonság több napi utak 
zavartalan megtevését, hajózási műszerek töké
letesítését, rádióirányítás alkalmazását köve
telte. A léghajó nagysága a kezelés le- és fel
szállás nehézségeit növelte; viszont a nagy 
erojű motorok, a sok üzemanyag, bomba, fegy
verzet, műszerek a nagy teherbírást szükségessé 
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tették. A léghajó testét nem szívesen nagyobbí
tották, de hogy mégis több felhajtó erőt nyerje
nek, a hajó vázát tették könnyebbé; dur-alumi-
ninmból építették, mely az eddig használt cink-
alnminiumnál erősebb és igy viszonylag könnyebb 
volt, a műszereket a legszükségesebbre korlá
tozták. A hasznos súlyt tehát a holt súly csök
kentésével növelték. Nagy magasságokat a gáz
tér megfelelő nagyobbitásával, nagy sebességet 
amótorerő fokozásával, a légellenállás lehető 
csökkentésével, a vonalak harmonikus vezetésé
vel érhettek el. Ezen a téren a tengerészmór-
nökök építőtapasztalatai voltak a gyárak segít
ségére, akik a tengeri hajók formáinak előnyeit 
ismerték s a Zeppelin-tipnst erre a mintára ala
kították át. A léghajó testének hegyes alakját 
lassan elvesztette, szivar-, majd torpedó-formájú 
lett; a nyilt, szögletes gondolákat zárt, sima, 
ugyancsak torpedóalakú gondolák váltották fel. 
A felfiiggesztőköteleket acélcsövekkel, a huza
lokkal külsőleg felerősített kormánylapokat vas
tag benső merevítésű, de csekély ellenállású kor
mányokkal helyettesitették. A hajótestet cellono-
zással simává, síkossá tették és ezzel egyszers
mind nedvességfelszivó tulajdonságát is kiseb
bítették, ami különösen a nedves tengeri levegő
ben a Zeppelinek teherbírásából sokat levont. 

A Zeppelinek belső szerkezete a következők
ben foglalható össze: A kormányzáshoz és a te-
lier egyenletes elosztásához szükséges merevsé
get aluminiumvázzal érték el. A váz a hajó orrá
tól végéig futó hosszanti tartókból állott. A tar
tókat 10—15 méterenként sokszögű abroncsok 
erősítették egymáshoz. A tartók és abroncsok a 
hajóvázat kalitkaszerü szerkezetté tették, amely
nek mezőit átlósan húzott sodronyok erősítették. 
A hajótest belsejében, a gázcellák közt függőleges 
sodronykötelek kötötték össze a felső ós alsó tar
tókat, alul pedig — mint a hajóváz gerince — 
háromszögű folyosó erős hídti a verzei osztották 
el egyenletesen a terhet. Ebb; n a foiyosóban — 
amely a hajó orrától a kormáuylapokig futott — 
voltak elhelyezve a benzin-, olajtartályok; viz-
ballaszttömlők, a telefon-, beszélőcső-, csengő- és 
kormányhuzalok. A hajó vázát gummival, ké
sőbb ceűonnal bevont hüvely borította; a belső 
teret pedig gázeellák (különálló tömlők) osztot
ták részekre. Egy-egy cella űrtartalma 5—6000 
m« volt. A felesleges gáz a «biztonsági» szelepe
ken át automatikusan a szabadba jutott. A gáz 
szándékos kibocsátására minden cellán külön 
«üzem*-szelep (Manövrierventil) volt (leszállás
nál gázt kellett kibocsátani). A gázcellák először 

niból, később impregnált selyemből készül
ék. A motorok tűzbiztonság okáért zárt gondo

lákban dolgoztak, amelyek a hajótest alatt bizo-
yos távolságban függőitek, hogy a hajótest ós 
gondola közét az áramló levegő kellőképpen 

tjárja. A gondolák elhelyezése hosszas pró-
álkozások után a következőképpen történt: 

a) Elől-hátul 1—1 nagy motorgondola függött, 
amelyben 1—1, avagy több motor működött és 
amely fel- és leszállásnál vízmentes és rugal
mas tömlőtalpakkal a hajó egész súlyát viselte. 
) Jobbról-balról 1—1 ügynevezett párosmótor-

' )la függött magasan a hajótest oldalán; 
Révai Nagy Lexikona. XX. köt 

a földdel érintkezésbe nem jutott, c) A vezető
gondola a hajó elejére került, ebben a parancs
nok, a személyzet és a kormánykészülékek: rádió, 
telefon, gép távírók, szócsövek, fényszórók, bomba
vetők, gáz- és vízballasztcsapok, lélegzőkószü-
lékek stb. voltak elhelyezve. A vezetőgondolában 
voltak a hajózáshoz szükséges műszerek i s : tájo
lók, lejtmérők, barográf, variométer, hőmérő a 
gázhőmérséklet mérésére. Ezek sötétségben is 
világítottak. A léghajókat 210, 240, 260 HP 
Maybach-mótorok hajtották, amelyek túlsürűsl-
téssel, turbó-kompresszorokkal működtek, hogy a 
nagy magasságok ritka levegőjében se veszítse-
nekteljesítmónyükből.Amótorokalógcsavarokat 
először áttétellel, utóbb közvetlenül hajtották. 

A léghajókat először a nyugati harctéren, majd 
a keleti harctéren és Anglia elleni támadásoknál 
alkalmazták. 1915-ben működésük sikeres volt, 
nagy romboló és erkölcsileg megrendítő hatást 
értek el. A légvédelem s főként a repülés roha
mos fejlődésével azonban veszteségeik 1916. és 
1917. években annyira megnövekedtek, hogy a 
német hadvezetőség 1917. építésükkel és alkal
mazásukkal felhagyott. 

A németek a háború folyamán összesen 114 
Zeppelin és 22 Schütte-Lanz rendszerű léghajót 
építettek. Ebből: vihar, időjárás, szerkezeti 
hibák miatt elpusztult 17 Zeppelin, 6 Schütte-
Lanz, csarnokában tűzvész, szélvihar stb. miatt 
elpusztult 21 Zeppelin, 5 Schütte-Lanz, ellenséges 
elhárítás, bomba-, repülőtámadás miatt elpusztult 
36 Zeppelin, 2 Schütte-Lanz, leszereltetett elavult
ság miatt, avagy a léghajózás feladása után 22 
Zeppelin, 7 Schütte-Lanz, eltűnt a tengeren 2 
Zeppelin, 1 Schütte-Lanz, lezuhant 2 Zeppelin, 1 
Schütte-Lanz, a háború végén megmaradt 14 
Zeppelin. 

A német léghajók úgy a technikai, mintagyakor 
lati tökéletesség magas fokára fejlődtek a háború 
évei alatt. Sok emberáldozat, sok veszteség árán 
érték ugyan el sikereiket, de évről-évre jobbak 
lettek, mégis a léghajó technikai nehézségein 
múlott, hogy szép eredményeikkel fel k ellett hagy -
niok. A nagy veszteségek miatt a német had
vezetőségnek le kellett mondania az oly sokat igért 
léghajók háborús alkalmazásáról. 

A többi államok léghajózásáról kevés adat áll 
rendelkezésünkre. Angliának a háború kitörése
kor mindössze 3 léghajója volt. Ezek közül 1914. 
két léghajó kisérte állandóan az angol csapat
szállítmányokat a La Mancheon á t ; egy léghajó 
pedig Dünkirchenből az ostendei parton végzett 
felderítéseket. 1915 februárjában láttak hozzá 
Zeppelin-utánzatú léghajók építéséhez. Gyáraik a 
németek gyakorlati tapasztalatait hasznosították, 
a zsákmányolt Zeppelinek alkatrészeit, egész 
gondoláit felhasználták. Ez évben 27 ilyen lég
hajót gyártottak ós 20 további építéséhez fogtak. 
Teljesítményeik tűrhetőek voltak, de német min
taképeiket nem érték utói. 1915 augusztusában 
a Dardanellák ellen Imbros, majd Mudros szigetén, 
1916-ban ezenkívül Kassandrában létesítettek 
nagyobb léghajóbázist, hogy a német tengeralatt
járók támadásait elhárítsák. 1917-ben Francia 
és Olaszországban is alkalmaztak néhány lég
hajót. Később (1917) Anglia a Zeppelin-típust 
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minden részletében átvette (az angol «R» tipus). 
A háború folyamán összesen 103 léghajót gyár
tott s ezeket főként tengeri felderítésre, parti őr
szolgálatra, hajók kisérésére, tengeralattjárók ós 
aknák keresésére alkalmazta. 

Franciaország a háború folyamán is puha
testű léghajókat'épített. Nagyságuk 6000—9000 
m3 közt változott; két motorjuk egyenkint 150, 
250, később 200 HP erős volt. Teherbírásuk fel
tűnően nagy volt: könnyű szerkezetükkel 2000— 
3500 kg. hasznos súlyt szállítottak. Sebességük 
20—22 méter volt másodpercenkint. 

Hasonló viszonyok voltak Olaszországban is, 
amely szintén saját katonai típusait fejlesztette. 
A hadsereg számára 2500—5400, a tengerészet 
számára 11—14,000 köbméteres léghajókat épí
tett. Amazok teherbírása 1000—1500 kg., eme
zeké 6—7000 kg. közt változott; sebességük 
átlagban 20—24 méter volt másodpercenkint. 
Ügy Franciaország, mint Olaszország elszórt 
szárazföldi vállalkozások mellért, főként a Föld
közi ós Aegei tenger feletti tengeri szolgálatban 
alkalmazta léghajóit, melyet ezek 1917-től kezdve 
angol segítséggel láttak el. 

A Páris-környóki (Versailles, St. Germain, 
Trianon stb.) békeszerződések a legyőzött hatal
mak fegyveres erejét a legszükségesebbre kor
látozták. A hadsereg és haditengerészet létszá
mát, felszerelését pontosan előírták; az ezt meg
haladó hadianyagot pedig zsákmánynak tekin
tették. A fegyveres erő leszerelését a katonai 
repülés eltiltása tetőzte be, ami a repülés döntő 
fontosságának a legyőzöttekre szomorú, de vilá
gos elismerése volt. A békeszerződések szerint 
a volt központi hatalmak katonai vagy hadi
hajózási repülőszolgálatot nem tarthattak (128. 
cikk); meglevő repülőszemélyzetüket el kellett 
bocsátaniok (129. cikk). 

Németországnak a fegyverszünet idején kb. 
21,400 gépsárkánya, 34,600 motorja, 14 léghajója 
volt. Ennek egy részét már a fegyverszünetkor 
átadták, vagy a fronton hagyták, más részét a 
scapa-flowi flottaakcióval egyidőben szétrombol
ták, nevezetesen 1000 repülőgépet, 7 Zeppelint. 
Megmaradt többi repülő és léghajózási anyagukat 
pedig: 14,137 sárkányt, 28,047 motort és 8 Zep
pelin-léghajót az entente légügyi ellenőrzőbizott-
Bágának adták át. 

A háborús anyagfölösleg eltakarítása után a 
nagykövetek tanácsa újabb védelemről gondos
kodott. A katonai és polgári léghajók közti kü
lönbséget, bár a békeszerződések erről nem intéz
kedtek, külön megállapította. Ezek a szabályok, 
amelyek a katonai és polgári léghajókat külön
böztetik meg, a gyártás számára szűk határokat 
vontak. Ezek szerint kormányozható léghajók: 
1. merevrendszerü léghajóknál 30,000 m3-en, 
2. félmerevrendszerü léghajóknál 25,000 ms-en, 
3. lágytestü rendszerű léghajóknál 20,000 ms-en 
felül nem építhetők. E rendelkezéseket a technika 
haladása szerint szükséges mértékben helyes
bítik. 

A léghajó, amely a repülőgéppel szemben a 
háborúban meg nem felelhetett, a békés verseny
ben újra feltűnt, hogy tagadhatatlan előnyei: 
nagy sztatikái teherbírása, nagy repülési távol

sága, tetszőleges szállási ideje, végül a látási vi
szonyoktól (köd, sötétség) való függetlensége 
folytán magának helyet biztosítson. A léghajó 
a távolsági (napokig tartó, leszállás nélkül 10— 
15,000 km.-re terjedő) légiforgalom elsőrangú 
eszköze, ami miatt a viíágforgalomban nagy 
jövőre hivatott. Hátrányai, amelyek katonai al
kalmazhatóságát annak idején kizárták, a for
galom érdekeivel nem állnak ellentétben s ha a 
harcban alul maradt is, a békés versenyben meg 
fogja állni helyét. 

A léghajóépítés terén Németország minden 
állam felett áll. A háború után új életre kelt n 
Delag. Ez már a háború utáni hónapokban 
megindította léghajóforgalmát. A Delag a há
ború előtt megkezdett úton haladt ós a forgalom 
céljaira egy kis léghajót épített «Bodensee» né
ven. A «Bodensee» a háoorúvégi léghajókkal 
szemben játékszer volt. 200 m. hosszúság helyett 
120 m. hosszú volt; 65,000 m3 gáztartalom he
lyett 20,000 m3 gázt vitt magával. Teherbírása 
10,000 kg., sebessége 130 km. volt óránkint 8 20 
utast vihetett magával. 

A aBodensee» próbarepülése és utasforgalma 
meglepő sikereket mutatott. 1919 aug. 24-től 
1919 dec. l-ig 103 úton 532 óra alatt 52,000 km. 
utat tett meg, 2253 utast szállított anélkül, hogy 
üzemében bármily zavar vagy baleset gátolta 
volna. 

A németek a «Bodensee»-t később átépítették, 
majd «Nordstern» néven új forgalmi léghajót 
építettek. Komoly előkészületeket tettek, hogy 
velük megindítsák Európa első távolsági közleke
dését: Svájc—Berlin—Stockholm közt. Az entente 
azonban a forgalom megindítását betiltotta, majd 
a két léghajót katonai anyagnak minősítve, le
foglalta, bár az építési korlátozásokban meg
állapított méreteket sem haladták meg. A német 
léghajósipar ezzel abbahagyta próbálkozásait, 
mivel pedig a léghajók terén egyedül neki volt 
tapasztalata, a távolsági forgalom technikailag 
azóta sem fejlődött tovább. 

Franciaországnak a háború végén csupán 
lágytestű Zodiak-, Astra-Torres- és Chalais-
Meudon-tipusú léghajói voltak. A németektől 
zsákmányolt három léghajónak (az L. Z. 113., 
L. 72. [Dixmuide], «Nordstern», francia néven 
Mediterrainée) sem vette hasznát, mert a léghajó
zás fejlesztésére semmi súlyt sem fektetett és 
gyakorlott lóghajós személyzete sem volt. Egyet
len nagyobb útjuk, amelyre 1923 dec. 18. a 
«Dixmuide» indult, katasztrofális véget ért. Tou-
lonban felszállva, a Földközi-tengeren át Algírba, 
majd Tuniszba repült. 20-án Biszkra közelében 
szikratávírón értesült a Földközi-tenger Ny.-i 
sarkán időközben kitört heves viharról, mire K.-re 
vette útját. Dec. 22. reggel 7 órakor még hír ér
kezett róla: jelentette, hogy benzinje elfogyott, de 
a viharral szemben még tartotta magát. Ugyan
aznap délben küldte utolsó híradását, hogy a szá
razföldön leszállóhelyet keres. E hírre francia 
cirkáló flotilla futott ki a tengerre; Afrika part
jait pedig lovasság, a sivatagjait repülőgépek 
járták be, hogy a leszállt léghajó nyomára^akadja-
nak. Világító bombákat dobtak, erdőkben tüzeket 
raktak, hogy a léghajósoknak esetleg irányt adja-
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nak. A léghajó állítólag 23-án a Gábeszi-öbölben 
tűnt fel; 24-én Biszkra környékéről adtak hírt 
róla; 27-én In Salahtól 200 km.-re látták a szél
viharban tehetetlenül vergődni. Aztán nyomta
lanul eltűnt. Parancsnokát, Du Plessis de Drene-
dan sorhajóhadnagyot Szieilia partvidékén fog
ták ki a tengerből olasz halászok. Kósza hírek 
regéltek egy tutajról, amelyen hajósok a levegő 
hajótöröttéit látták. Mind e hírek megbízhatat
lanok. 

A «Dixmuide» szakszerű vezetés, gondos földi 
előkészítés mellett sorsát elkerülhette volna. 
Katasztrófáját a személyzet tapasztalatlansága, 
az üzemanyag hiánya, a tropikus gázveszteség 
és végül valószínűleg villámcsapás okozta. 

Anglia lógnajózása sem fejlődött sokat a 
háború óta. Meglévő léghajói részint Zeppelin-
utánzatú merev, részint lágytestű léghajók vol
tak, amelyek egyrészét xitóbb kis teljesítőké
pességük miatt leszerelte. Németországtól hadi
zsákmányként két Zeppelint (L. 64. és L. 71.) 
kapott. Az R. 34. Zeppelin utánzatú léghajó 
1919 júl. 2. Bdinbourghból New-Poundlanden 
át Philadelphiába szállt, ahova júl. 6. érke
zett meg, majd júl. 10. ismét nekivágott az Óceán
nak és júl. 13. Clifdennól (Írországban) ért újra 
földet. Az Atlanti-Óceánt kétszer áthidalta, azon
ban 1921 jan.-ban a vihar áldozata lett. Az 
R. 38. Amerika számára épült, 1921 aug. 21. 
Hull mellett zúzódott össze. A német L. 64-et 
leszerelték. Az 1921. a meglévő katonai légha
jókat Anglia ingyen felajánlotta bármely válla
latnak, amely azokkal forgalmat indít. A léghajó-
közlekedés nagy költségei miatt azonban még 
erre a kedvező ajánlatra sem akadt vállalkozó. 

Olaszország a háború alatt lágy testű légha
jókat épített (34.000 ms öntartalomig). Sem ezek
nek, sem a Németországtól zsákmányolt három 
Zeppelinnek nem látta sok hasznát. A Zeppelinek 
közül kettőt a tapasztalatlan olasz személyzet 
mihamar ronccsá tört, egy pedig haszontala
nul hevert évekig a hangárjában. Ujabban ugyan 
nagyobb gondot fordít a léghajózásra és a leg
utolsó években is több léghajót épített, de sem 
katonai, sem forgalmi alkalmazásokban ered
ményt fel nem mutatott. 

Az Egyesült-Államok léghajózása legújabb 
időkig kezdetleges maradt. Főként kis, lágytestű 
léghajókat építettek. A háború után merev-rend-
ezerű léghajók beszerzésére törekedtek. Angliá
ban az E. 38-at, a Z. R. Il-t, Olaszországban a 
Z. R. I-et rendelték. A nagykövetek tanácsának 
engedelmével a friedrichshafeni Zeppelin-művek
nél egy 70,000 ms-es léghajót rendelt az amerikai 
kormány jóvátételi számlájára. 

A megrendelés úgy szólt, hogy a léghajót né
met személyzet szállítja át Európából Amerikába 
és az Egyesült-Államok csak akkor veszi át, ha 
az utat leszállás nélkül teszi meg a New Jersey 
melletti Laké Hurstig. A friedrichshafeni Zep
pelin-művek az átvétel kockázatát öntudatosan 
magukra vállalták. 

A Z. B. III. (L. Z. 126.) 1923—24. években 
meg is épült. A Zeppelin-gyár 25 éves tapaszta
latait értékesítette ennek szerkezetében és a 
modern követelményeknek megfelelően a szilárd

ságot, biztonságot, üzemképességet, kényelmet 
tartotta irányelveinek. A Zeppelinek fejlesztése, 
főként a Z. R, III. építése Bckener Hugó érdeme. 
A német léghajóvezetés terén Eckener új iskolát 
alapított és a német léghajók parancsnokai hajó
zási tudásukat neki köszönhetik. A léghajótest fel
építése az ismert Zeppelin-rendszer szerint tör
tónt. Méretei: gáztartalma 70,000 m8, hossza 
200, magassága 31, szélessége 276 m, benzin-
mennyisége 21,000 kg. A Z. R. III. testét alu-
miniumváz merevíti, amely hosszanti tartók
ból, ezeket harántirányban összefogó gyűrűk
ből áll. A vázat kívül cellonozott vászonburok 
borítja. Belsejét 14 gáztömlő tölti M, ame
lyeket azonban a külső buroktól levegőréteg 
választ el, nehogy a nap heve a gázt nagyon fel
melegítse. Minden gáztömlőn biztosítószelep mű
ködik, amely a felesleges gázt felül kibocsátja ; 
minden második gáztömlőn egy-egy kormány-
szelep van a gáz tetszésszerinti kibocsátására. 
A hajékormányok alakja újszerű: felül-alnl 
egy-egy függőleges, oldalt egy-egy vízszintes 
vezérfelület mögé épültek. Alakjuk vastag, hogy 
a levegő ellenállását csökkentsék és a belső me
revítést lehetővé tegyék. A léghajó alján folyosó 
fut végig, amely a test merevitósére, az üzem
anyag, ballaszt stb. elhelyezésére, a gondolák 
felfüggesztésére való. A gép vezetése a vezető
gondolából történik, amely mögött a rádiókamra, 
az utasfülkék, a konyha ós mellékhelyiségek 
sorakoznak. A vezetőfülkében vannak a kor
mányzó és parancsadó készülékek. A magassági 
és oldalkormányzás két külön kerékkel történik. 
A kormányok huzalai hosszú csöveken és csigákon 
át jutnak a hátul elhelyezett kormányfelületekig. 
A tájékozódásra Ansehütz-rendszerü Dreikrei-
sel iránytű szolgál. A magassági kormányzást 
variométer, lejtmérő, feszültségmutató és elek
tromos hőmérő könnyíti meg. Itt egyesülnek a 
szelepek és a vízballasztzsákok huzalai, ame
lyek a statikus magassági kormányzás eszközei. 
A parancsközvetítést a géptávíró, a szócsövek te
szik lehetővé. Az utasfülkék négy-négy utas 
számára épültek, négy-négy ülőhellyel. A fülkék 
hálófülkévé alakíthatók. A parancsnok és a 
legénység fülkéje a hajótest belsejében van. 
A léghajót 5 gondolában elhelyezett 400 HP 
motor hajtja. Négy gondola párosával a hajó 
alján függ. A gondolák zárt, begömbölyített végű, 
tompa szivaralakú testek, amelyekhez a hajó
testben lévő folyosóról acélhágcsó bocsátható alá 
és akként egy csapóajtón át menetközben is meg
közelíthetők (a motorszerelők váltása). A rádió
készülék tűzmentes, légmentes fülkében működik; 
generátorát a légáram hajtja légcsavar segít
ségével ; a tájékozódást rádióirányvevőkészülék 
könnyíti meg. 

A léghajóforgalom hatalmas kilátásaira élénk 
fényt vetett a Z. R. III. Atlanti útja, amikor 
1924 okt. havában Európából Amerikába szál
lott. Útját alapos előkészület előzte meg. Okt. 12. 
reggel 6 óra 35 perckor indult a léghajó Fried-
riehshafenből átvételi útjára. Koblenzig a Rajna 
felett szállott, majd itt nyugatnak fordult. Francia
országon át Bordeaux felett folytatta útját. Át
repült a Biscaya-öblön. Aznap este 9 óra 36 perc-
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kor érintette a Pireneusi-félsziget ÉNy.-i sarkát, 
majd az éj sötétjében nekivágott az Atlanti-
Oceánnak. Az Azori-szigeteket okt. 13. délután 
5 óra 30 perckor hagyta el. A Bermuda-szigetek 
táján dühöngő vihar elől É. felé kitért és csak az 
E.-i szélesség 41°-a és a Ny.-i hosszúság 45°-a 
táján vett okt. 14. délben irányt ÉNy. felé, 
amerre Amerika előnyomuló nagy szigete, New 
Poundland fekszik. Aznap délután 5 órakor az E.-i 
szélesség 42° 30'-e és a Ny.-i hosszúság 47° 30'-e 
táján köd, eső és erős DNy-.i szél miatt, amely 
erősen É. felé, állítólag New Foundlandig so
dorta, egészen Ny.-i irányba fordult. Okt. 14-ről 
15-re virradó éjjel áthaladt a Sable-sziget felett 
és 15. reggel 9 óra 20 perckor ért Amerika szá
razföldje fölé. Bostont érintve, a déli órákban 
már New York felett keringett. A lake-hursti 
repülőtérről 20 repülőgép szállott fel fogadására ; 
keringtek körülötte, mig a Z. K. III. a new yorki 
kikötőt, a szabadságszobrot és a felhőkarcolókat 
megkerülte. A lake-hursti repülőtéren 15-én dél
után 3 óra 11 perckor szállt le. Fogadására 
Coolidge elnök is megjelent és a várakozók töme
gét megejtette az annyiszor kigúnyolt Zeppelin -
láz. A Z. R. III. az Egyesült-Államok tulajdona 
lett. De nemcsak a léghajót vette át, hanem meg
szerezte szabadalmait is és ezzel a léghajózás 
további fejlesztését kezébe vette. 

A Zeppelin-gyár összes szabadalmait és terveit 
Amerika számára a Good Year Tyre and Rubber 
Co. vette meg. Amerika példájára legújabban 
Spanyolország is készül a német léghajók szaba
dalmának megvásárlására, hogy Zeppelin-rend
szerű léghajókkal lássa el az Európa—Dél-Ame
rika forgalmat. 
*Legien, Kari, német politikus, szül. Marien-

burgban 1861 dec. 1., megh. Berlinben 1920 dee. 
26. Előbb esztergályos, 1890. Németország szak
szervezetei főbizottságának elnöke, 1903. biro
dalmi gyűlési képviselő, 1919—20-ig a nemzet
gyűlésen többségi szocialista képviselő volt. Mun
kái: Die deutsche Ge werkschaf tsbe wogung (1911); 
Aus Amerikás Arbeiterbewegung (1914.) 

•Légiforgalmi egyezmény. A hatalmak 1919 
okt. 13. Parisban egyezményt kötöttek a nemzet
közi légiforgalom megalapozására. A párisi légi
forgalmi rendelkezés, amely sok módosítás után 
jelenleg is érvényes, fontos alapelveket tisztá
zott. Az államok felségjoga a területük (territoriális 
vizeik) felett lévő levegötérre is kiterjed (1. cikk). 
Az egyezményes államok békében egymás területe 
felett kölcsönösen közlekedhetnek, ha betartják 
azokat a forgalmi szabályokat, amelyek az egyes 
államokban úgy a belföldi, mint idegen gépekre 
egyformán érvé^^esok (2. cikk); katonai vagy 
közbiztonsági okokból egyes területek átrepülését 
az egyezményes államok betilthatják (3. cikk). 
Nem csatlakozott államok gépeinek forgalmát 
nem engedhetik meg területük felett (5. cikk). A 
gépek nemzetiségére lajstromozásuk mérvadó, 
ám jegyzékbe csak azok vehetők fel, amelyek az 
illető állam polgárának vagy vállalatának kizáró
lagos tulajdonában vannak (6., 7. cikk) és ame
lyek más állam jegyzékében még nem szerepel
nek (8. cikk). Új gépek bejegyzéséről, avagy tör
léséről az egyezményes államok egymást, vala-1 

Légiforgalmi egyezmény 

mint a nemzetközi légiforgalmi bizottságot 
havonta értesítik (9. cikk). A forgalmi gépek 
nemzeti lajstromozási jelzésüket feltűnően vi
seljék (10. cikk). A használt gépek repülési, 
személyzetük képzettségi igazolvánnyal látandók 
el (11. és 12. cikk). A nemzetközi igazolványokat 
a nemzetközi légiforgalmi bizottság ismeri el 
és tartja nyilván. A nemzetközi igazolványok 
mindenütt, a belföldi igazolványok csak az egyes 
államok területén érvényesek (13. cikk). Rádió
készülék beépítésére ós használatára külön en
gedély szükséges; viszont a nyilvános forgalom 
nagy gépeiben mindenkor legyen rádió adó- és 
vevőkészülék (14. cikk). 

Az egyezményes államok gépei idegen, nein 
társult államok területe felett is átrepülhetnek, 
az államok közti forgalomban leszállni azonban 
csak meghatározott vám-repülőtereien szabad 
(15. a). Az államok belföldi személy- és teher
forgalmukat külföldi gépek kizárásával maguk 
bonyolíthatják le; a külföldi forgalom ilyen kor
látozása ellen azonban a többi egyezményes álla
mok hasonló korlátozással felelhetnek (16. c). 
Idegen szabadalmak védelme cimén idegen állam
ban a gépek le nem foglalhatók (17. c). A for
galmi gépek igazolványokkal látandók el (19. c). 
Az indulásnál és érkezésnél a gépeket az állami 
hatóságok átvizsgálhatják (21., 22. a). A gépek 
repülésük közben alkalmazkodjanak az átrepült 
állam törvényeihez ós közbiztonsági rendeletei
hez (23. a) . Az egyezményes államok szükség 
vagy veszély esetén egymás gépeit ugyanolyan 
segélyben részesítik, mint saját gépeiket (24. a). 
A nyilvános repülőtereket az egyezményes álla
mok gépei ugyanazon díjakért használhatják, 
mint az illető ország saját gépei (25. c). Robbanó
anyagok szállítása minden esetben tilos, fény-
képezőkészülék szállítására pedig külön engedély 
szükéges (27. és 28. a). A gépek alkalmazás 
szerinti osztályozásánál államiaknak a kato
nai gépek és a vám-, rendőr- és postagépek 
tekintendők. Minden más gép magúntulajdon, 
sőt az állami gépek is, amennyiben nem katonai, 
vám- vagy rendőrszolgálatot végeznek, ugyan
olyan elbírálás alá esnek, mint a polgári forgalom 
gépei, tehát a légiposta állami gépei csak azokat 
a jogokat élvezik, mint a légiforgalom magán
tulajdont képező gépei (31. a). 

Katonai személy vezetése alatt álló gép kato
nai gép;; idegen területen külön engedély nélkül 
át nem repülhet és le nem szállhat. Ha azonban 
repülésére külön engedélye van, a területenkívü
liségnek ugyanazt a jogát élvezi, mint a hadi
hajók idegen vizeken avagy kikötőkben. Vám-és 
rendőrgépek a területenkívüliség jogára semmi 
esetben sem tarthatnak számot (32—33. e.). A 
nemzetközi légiforgalmi bizottság a népszövet
ség állandó szerves része: az Egyesült-Államok, 
Franciaország, Olaszország, Japán 2—2, Nagy-
Britannia, minden brit dominium, India és a többi 
egyezményes államok 1—1 képviselőjéből alakul. 
A nemzetközi légiforgalmi bizottság részéről el
rendelt változtatásokat az egyezményes államok
nak törvényerőre kell emelniök és f ormailag is el 
kell ismerniök. Minden egyezményes állam köte
lessége, hogy a forgalmi adatokat gyűjtse; hogy 
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forgalmi térképeket és forgalmi utakra földi jel
zéseket készítsen; hogy a rádiót forgalmában 
használja és rádióállomásokat állítson fel (36. c). 
A vámszolgálatra az egyes államok külön ál
lapodnak meg (37. a). A légiforgalom vitás 
eseteiben választott bíróság dönt (3S. c). Az egyez
mény háború esetére az államokat cselekvési 
szabadságukban nem gátolja (39. o.). A volt sem
leges államok egyszerű nyilatkozattal, a volt 
ellenséges államok ellenben csak azon esetben 
csatlakozhatnak az egyességhez, ha a nemzetek 
szövetségének tagjai és a nemzetközi légiforgalmi 
bizottság ülésén 1923 jan. elseje előtt egyhangúlag, 
ez idő után pedig »/« többséggel az egyezményes 
államok közé felvétetnek. Az egyezmény 1922 
január elseje után a szerződött államok részéről 
egy év múlva érvényes hatállyal felmondható. 
*Légiiorgalom fejlődése. A légiforgalomma). 

már a repülés kezdetén kísérleteztek, ám a tech
nika akkori fokán az üzembiztonságnak, a gaz
daságosságnak, a menetrendszerű pontosságnak 
még nem felelhettek meg. 

A háború utolsó éveiben már számos forgalmi 
vonal létesült. Amerika 1917 végén rendszeres 
postat'orgalmat létesített; Olaszország 1917 máj. 
Milano és Torino, jún.-ban Nápoly—Palermo, 
majd Civitavecchia és Szardínia; Franciaország 
Nizza és Korzika között indított repülőjáratot ós 
már akkor komolyan mérlegelte az anyaország 
főbb városai, sőt a Paris—Marseille—Algir— 
Timbuktu közti légi összeköttetés esélyeit is. 
A légiforgalom céljaira a francia hadvezetőség 
a harcvonalon elavult gépeit adta át. Tárcaközi 
bizottság alakult a légiforgalmi vonalak, for
galmi repülőterek berendezésére. 

Még nagyobb előkészületeket tettek a háborús 
hatalmak 1918-ban. Amerika New York és Wa
shington közt kísérleti légipostát tartott fenn. 
A középponti hatalmak közül Németország Hel-
singfors—Dünaburg—Kovno—Breszt-Litovszk— 
Berdiczevbe; innen Odesszán át Bukarestba és 
Kiev—Jekaterinoszlavon át Szebasztopolba in
dított repülő-postajáratot. Majd a monarchia is 
foglalkozni kezdett a légiforgalommal s 1918 már
cius 20. megnyitotta a Bécs—Krakó—Lemberg— 
Kiev vonalat; később Bécs és Budapest közt is 
tartott fenn rendszeresebb összeköttetést. A béke 
évei alatt a légiforgalom mindjobban hozzásimult 
a gyakorlati élet követelményeihez. Francia
ország a háború utáni években a polgári repü
lés vezetését magához ragadta. Külpolitikai ér
deke megkívánta, hogy volt szövetségeseivel 
légi összeköttetést teremtsen; törekvéseit azon
ban földrajzi fekvése korlátok közé szorította. 
Ny.-ra az Atlanti-Oceán, K.-re Németország gá
tolta fejlődését. Franciaország légiforgalma ezért 
főként B.-i sD.i irányban terjedt. NevezetesenÉ.ra 
Anglia, Belgium, Hollandia; D.-re Spanyol-, Olasz
ország, a Földközi-tenger és Észak-Afrika; K.-re 
Dél-Németország átrepülésével Csehország, Len
gyelország, Jugoszlávia és Románia felé. 

A magas állami támogatás a légiforgalmat 
szilárd alapokra helyezte és kisebb-nagyobb vál
lalkozásokat hívott életre, amelyek évről-évre 
hosszabb és hosszabb vonalon bonyolították le 
orgalmukat. 

A francia kereskedelmi repülés fontos vona
lait jelenleg négy vállalat tartja kezében az 
anyaország területén, az európai államok és az 
afrikai gyarmatok között. 1. Az Aér. Union 
Frangaise: Paris—London (375 km.); Paris— 
Brüsszel—Amsterdam—Rotterdam (260, HL 440 
km.). 2. A Franco-roumaine : Paris—Strass-
bourg—Prága, a) Varsó (1400 km.); b) B é c s -
Budapest—Belgrád—Bukarest—Konstantinápoly 
(2600 km.). 3. A (Generálé Entreprises Aéronau-
tiques: Toulouse-Barcelona-Alicante—Malaga-
Rabat—Casablanca—Dakar fővonalakon (1850— 
2765 = 4615 km.); a) Marseille—Perpignan— 
Barcelona (420 km.); b) Alicante— Oran; c) Ca
sablanca—Oran ; d) Casablanca—Sevilla; e) Al
gir—Biserta szárnyvonalakon. 4. Az Aeronavale: 
Antibes—Ajaccio vonalon bonyolítja le a for
galmat. 

Angliát külpolitikai érdekei szövetségesei és 
gyarmatai felé fordították. A brit forgalmat 
az angol légügyi minisztérium vezeti, a gyarma
tokban pedig (India, Kanada, Ausztrália, Dél-
Afrika és Egyiptom) többé-kevésbbé közös terv 
szerint dolgozó külön légügyi hivatalok alakultak. 
Az angol légi forgalom állami segély hiján 1920 
végéig állandó nehézségekkel küzdött és noha 
nagy számban alakultak vállalatai, a földrajzi 
elszigeteltség, az anyagi elhagyatottság miatt 
egymásután jutottak csődbe. A helyzet akkor lett 
nyilvánvaló, mikor 1920 dee. havában az Airco 
Transport — az egyik legnagyobb angol válla
lat — is beszüntette anyagi okokból forgalmát. 
Erre a társadalom felzúdult és a lapok erős cik
kekben támadták meg a kormányt. A vállalatok 
ennek dacára is derekas munkát végeztek. Az 
angol szigetország és a kontinens forgalmát fran
cia, dán, belga vállalatokkal versengve bonyolí
tották le és érdekeik védelmére egyesültek. Az 
angol vállalatok közül az Airco Transport, Handley 
Page Transport, Instone Aire Line Ltd., Daimler 
Aire Ltd., Air Union voltak nevezetesebbek. 
1922—23-ban a négy utóbbi bonyolította le a for
galmat. A kormány kívánságára később, nehogy 
az akkor már államilag segélyezett angol válla
latok egymással konkurráljanak és hogy a mind
inkább erősbödő francia versennyel szemben job
ban megállhassák helyüket, e négy vállalat 1924 
tavaszán fúzióra lépett. Az új angol légiforgalmi 
vállalat Imperial Airways Ltd. néven London— 
Paris; London—Brüsszel—Köln; London—Amster
dam—Berlin; London—Zürich; London—Man
chester ; Southampton—Cherbourg között bonyolít 
le forgalmat. A london—párisi a legrégibb, leg
tökéletesebben berendezett vonal. 

Közép-Ázsiában a légi haderő tart fenn az 
úttalan sivatagok felett állandó vonalakat, így 
Kairó—Bagdad, Damaskus—Palmyra közt stb. 
Ausztráliában, ahol a szárazföldi közlekedés a 
több ezer kilométeres széttagolt kulturált vidékek 
közt kezdetleges állapotban van, a szövetségi 
kormány vállalatokat szubvencionál és repülő
tereket épít. Kanadában a katonai repülők 
látják el úgy a közlekedés, mint az erdő- ós mező
gazdaság, védelem, vámszolgálat és térképészet 
teendőit A magánvállalatok az állami szolgá
lattal szorosan együttműködnek és nagy sike-
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reket érnek el az addig gyéren kulturált vi
dékek tervszerű gyarmatosításában. JJj-Found-
landban a The Aerial Survey Co. Ltd. posta-
szállitással és fókatelepek megállapításával fog
lalkozik és ahol addig tél idején kutyafogatokkal 
szállították heteken át a postát, néhány órára 
csökkentette a közlekedés idejét. Indiában Kal
kutta és Rangoon közt indult meg az első légi
forgalom s a térképezés terén értek el szép ered
ményeket a repülök. Uj-Zélandban 3 államilag 
segélyezett vállalat tárt fenn forgalmat. Dél-
Afrikában Cape Town Pretoria között (1500 km.) 
a South-African Airways Co. tart fenn rendszeres 
légiközlekedést. A lógiforgalom, mint a közle
kedés leggyorsabb és legszabadabb módja, a 
gyarmati politika terén új irányokat fog a közeli 
jövőben kijelölni. A légiforgalom az angol világ
birodalmat szoros egységbe fogja fűzni, amely 
a földet Amerika nyugati partjaitól Európán 
keresztül egyrészt legdélibb Afrika, másrészt a 
messze Kelet-India és Ausztrália felé néhány nap 
alatt elérhetővé teszi. 

Az amerikai polgári repülést kezdettől fogva 
a közlekedés érdeke vezette. A postaforgalommal 
már 1918 máj.-ban, tehát a háború utolsó évében 
kísérletezett Amerika New York és Washing
ton közt; ez azonban a kis távolságon nem vált 
be. Szerzett tapasztalataik alapján 1920. na
gyobb távolságra szervezték meg postaszállítá
sukat és New York—Washington, New York— 
Cleveland—Chicago, Chicago—Minneapolis— 
San Louis, Chicago—San Francisco között tar
tottak fenn lógipostajáratot. Minthogy azonban 
a légiposta állami kezelés mellett költségesnek 
mutatkozott, csak a New York—San Francisco, 
New York—Boston és New York—Cap May-
vonalakat tartották állami kezelésben, míg a többi 
vonalat magánvállalatoknak adták. 

Amerika földrajzi elszigeteltsége miatt sem 
hatalmi, sem politikai érdekeket nem követ és 
állami forgalmat csak ott tart fenn és ott támo
gat magánvállalkozást, ahol azt a közlekedés 
nehézkessége megokolttá teszi: a New York— 
San Francisco vonalon és a tengerparton, tenger
szorosokban. A szövetséges államokat repülő
terek, rádióállomások berendezésére ösztönözte ; 
a meteorológiai szolgálatot államilag szervezte; 
állami versenyeket, túrarepüléseket rendez; az 
erdészeti szolgálatban, parti őrszolgálatban, a 
térképezésnél külön repülőosztagokat alkalmaz. 

Németország a háború szerencsétlen vége után 
minden törekvését arra fordította, hogy aviati
káját a teljes pusztulástól megóvja. A német for
galom 1919. a párisi egyezmény megkötése miatt 
csak belföldre szorult. Már 1920. külföldi kapcso
latokat keresett ós a párisi egyezménnyel nem 
törődve, a szomszédos apró államokkal légifor
galmi egyezséget kötött. A német hálózat három 
csoportra oszlott: 1. Az északnyugati csoport 
vonalai Dánia, Hollandia (közvetve Anglia, Bel
gium és Franciaország) felé irányulnak, központ
juk Berlin. Ezeket a vonalakat egy hollandi, egy 
dán és egy angol társasággal együtt a Deutseher 
Aero Lloyd A.-G. tartja üzemben. 2. Az észak
keleti csoport Berlinből Danzigon át a) Északi 
Államok (Litvánország, Észtország, Finnország, 

Skandinávia, Szent-Pétervár); b) Keleti Orosz
ország ; c) Lengyelország felé ágazik el. Ezek a 
vonalak a Nordeuropa unióhoz tartozó német 
Aero Lloyd, Junkers német vállalat érdekeltsé
gébe tartoznak és legtöbbnyire Junkers-tipusú 
fémgépeket használnak. 3. A déli csoport, mely 
Svájcot, Dél-Németországot, Ausztriát és Ma-, 
gyarországot köti össze, a Transeuropa Unió 
kezében van s ugyancsak Junkers-tipusú gépeket 
használ. A legutóbbi időben e vállalatok egye
sültek. 

A magyar repülés már a háború előtti idő 
kezdetleges próbálkozásaival megszűnt, a világ
háború monarchikus katonai szervezetébe olvadt 
és csupán társadalmi egyesületek hirdették egy
kori fennállását. A forradalmi időkben a vörös 
hadsereg légicsapata a Monarchia repülésének 
maradványaiból élősködött; a megszálló csapatok 
a gépek nagyrészét elhurcolták, a megmaradt 
anyagot pedig az entente-bizottságok zúzatták 
össze. A kereskedelmi minisztériumban még a 
forradalmi időkben alakult ugyan Polgári Légi-
Bizottság, de ezt a proletárdiktatúra feloszlatta. 
Csak a nemzeti újjáéledés idejében, 1920 jan.-ban 
alakult meg újra a kereskedelmi minisztérium 
kebelében a Légiforgalmi szakosztály. 1920 jan.-
ban megalakult Magyar aeroforgalmi r.-t. 
Budapest—Szombathely, majd Budapest—Szeged 
közt indított légipostát. Az első magyar vállal
kozás azonban rövidéletű volt. A békeszerződésre 
való hivatkozással az entente 1921 ápr.-bau for
galmát betiltotta, gépeit összeromboltatta. 

Az első forgalmi vonal, amely a magyar terü
letet el nem kerülhette, a francia forgalom keletre 
irányuló ága, a francia-román légiforgalom 
Paris— Strassburg — Prága— Bécs-Budapest-
Bukarest vonala volt. 1922 máj. elseje óta bonyo
lítja le Budapesten át forgalmát és ezzel Magyar
országot a nyugat nagy hálózatába szervesen 
bekapcsolta. Magyarország központias fekvése a 
Ny.-ról K.-re, É.-ról D.-re vonuló légi forgalmi 
vonalak átvonulási területéül kínálkozott. Ma
gyarország a Duna-völgy síksága és mint ilyen, 
a lógiforgalom el nem kerülhető központja. A 
vonalak: Győr, Szombathely, Nagykanizsa, Pécs, 
Szeged, Debrecen, Miskolc felett érnének magyar 
területre s ez volt főként a magyar kormány 
intézkedésének oka, hogy a szombathelyi, sze
gedi, miskolci repülőtereket addig is, mlg a nem
zetközi légiforgalom kialakul, továbbra is fenn
tartotta. 

Atilalom megszűnte után hamarosan megindult 
a magyar légiforgalom is. 1922 őszén két magyar 
vállalat kapott légi közlekedésre engedélyt: 
A Magyar Légiforgalmi r.-t. Bécs—Budapest-
Belgrád ; az Aero Express r.-t. Prága—Buda
pest—Zágráb ; Budapest—Bukarest; Budapest— 
Balaton közt és a Duna magyar szakaszán való 
forgalomra. A Magyar Légiforgalmi r.-t. 1922 
nov. 12. alakult meg Wilczek Frigyes gróf elnök
lete alatt. Gépeit a hollandi Fokker gyártól 
vásárolta, amelyek azonban csak 1923 ápr. végén 
érkeztek bethlenfalvi PáLAndor igazgató vezetése 
alatt Budapestre (5 gép). Az Aero Express r.-t. 
ugyancsak 1922 dec. havában alakult meg gróf 
Jankovich-Bésán Endre elnöklete alatt. Gépeit 



Légiforgalom fejlődése 

a német Junkers-gyárból vásárolta; ezek úgy 
szárazföldi, mint csónaktalpak felszerelésével 
víziforgalomra alkalmasak (6 gép). Az első Jun-
kers-gép már 1922 dec.-ben Budapestre érkezett. 
A többi Junkers-f émgépek kettesével egymásután 
követték társukat és az Aero Express már 
1923 elején üzemképes volt. Legújabban azon
ban az Aero Express beszüntette forgalmát. 

Olaszország a polgári fejlődés terén elmaradt. 
Külpolitikai érdeke K. és D. felé irányította 
figyelmét, hiszen földrajzi fekvése a Földközi-
tenger uralmára, kereskedelmének lebonyolítá
sára predesztinálja. 

Elmaradásának oka részben külső, részben 
belső tényezőkben keresendő. Ezek a következők: 
A Tirrheni-tenger francia érdekkörbe került, 
amiért Olaszország Ny.-ra Franciaországgal nem 
vehette fel a versenyt. É.-ra az Alpok, majd az 
egyezményhez nem csatlakozott államok (Ausztria, 
SHS.) határolják, ami a békés fejlődésnek ugyan
csak gátja lett. K.-en az Adria, D.-eu a Földközi
tenger csak alapos előkészítés és a forgalom tech
nikai tökéletesítése után alkalmas a légi közle
kedésre, — mai nap még nehezen megvalósítható. 
A kormányok nem vették komolyan a repülés 
ügyét és támogatására pénzt nem adtak; csak a 
faseisták uralomra jutásával állt be változás, mert 
Mussolini a repülésnek lelkes híve. Szebb jövő 
reményében légiforgalmi vállalatai a nehézségek 
dacára is nagy számban alakultak, számuk állan
dóan változik, néha a 25—30-at is meghaladja. 

Spanyolország technikája fejletlensége és 
háborús tapasztalatok hiánya miatt vonalai leg
nagyobb részén francia, kisebb részén angol és 
olasz repülök segítségével tartja fenn forgalmát. 

Belgium a versengő hatalmak közé ékelve, 
önállóságát meg nem óvhatta.. Mint a párisi légi
forgalmi egyezmény tagja, a francia és angol 
légiforgalom átvonulási területe lett. 

Hollandia kedvező földrajzi fekvése ellenére 
Németország forgalmába kapcsolódott bele. 

Svájc mindjárt a háború utáni időben megszer
vezte polgári repülését; az egyes szövetséges 
államokat, városokat repülőterek építésére köte
lezte; repülővállalatait pénz híján kedvezmé
nyekkel támogatta. Ezek részint Franciaország, 
részint Németország felé indítottak járatokat és 
forgalmuk kiépítésében e külföldi kapcsolatok 
mellett a belföldi érdekeket (fürdőzök, turisták 
kényelmét) tartották szem előtt. A svájci válla
latok közül a National Aviatik (Zürich) Zürich— 
Bern—Lausanne—Genf; Zürich—Kanton—Gri-
son— St. Moritz; Lausanne—Yverdon—Neuchá-
tel—Basel; az Ad Astra (Zürich), amely a 
Societé Aero társasággal egyesült Genf— 
Friedrichshafen vonalat tartja üzemben; az 
Avion Tourisme S. A. (Genf) Luganóban és 
Locarnóban rendezett be vizirepülőállomást, hogy 
a látogató idegenek a tavak szépségeit élvezhes
sék. A zürichi Ad Astra csatlakozott a dél
német Transeuropa Unióhoz; viszont a francia
országi csatlakozó vonallal idők multán a svájci 
vállalatok felhagytak. Az Ad Astra társaságtól 
vásárolta néhai királyunk, IV. Károly a Junkers-
tipusú gépet, amelyen Zimmermann pilóta veze
tésével Magyarországra repült. 

Légi h a d e r ő k 

Ausztria az asperni repülőteret nemzetközi 
repülőállomásnak rendezte be, amelyet először a 
Franco-roumaine vállalat Prága—Bécs—Bu
dapest, majd a magyar vállalatok Budapest-Bécs 
forgalomban kerestek fel. Az osztrák Oester-
reicher Aero Lloyd forgalmi vállalat és a Trans-
Europa Unió vállalatai Ausztrián át a münehen— 
bécsi forgalmat bonyolítják le. 

Az északi államok légiforgalmában Német
ország vezető állást vívott ki magának. Az egyes 
államok légiforgalmi vállalatai először belföldi 
vonalakon bonyolították le forgalmukat, majd 
az Északeurópai Unió-ban egyesülve, nemzet
közi vonalakon juttatták érvényre a légiforgalom 
előnyeit. 

A lett, liviandi, svéd, német és orosz vállalatok 
a légiforgalmat Oroszországon (Moszkván, Har-
kovon) át egész Perzsiáig kiépítették. 

A volt monarchia utódállamai a francia ha
talom, ipar és lógiforgalom felé kerestek össze
köttetést. 

Csehország helyzete kedvező, mert Német
ország testébe beszögelö területe nemzetközi 
vonalak útjába esik. A már meglévő francia vo
nalakon kívül Berlin—Prága—Wien, London— 
Köln—Prága-vonalat tartja üzemben. 

Ezenkívül Prágából indul ki a Prága—Pozsony 
—Kassa-vonal is, amely a nyngati-keleti irány
ban kevés vasúti összeköttetéssel bíró Cseh-Szlo-
vákiát a fővárossal összeköti. 

Lengyelországban ugyancsak a Franco-rou
maine építette ki Paris—Prága—Varsó vonalát. 
Ezenkívül a Polski-Aero-Lloyd lengyel vállalat 
indított Varsó—Lemberg, Varsó—Krakó, Varsó 
—Danzig közt légiforgalmat. , 

Románia Lemberg—Bukarest közt tervez légi 
összeköttetést. A román és jugoszláv kereske
delmi repülés a francia vonalakon kívül, mely 
fővárosaikat Parissal összeköti, még nem szüle
tett meg. 

Ausztrália, Afrika, Elő-Ázsia, India, Észak-
Amerika forgalmán kívül, amely angol, francia, 
illetőleg amerikai kezekben van, Kelet-Ázsia és 
Dél-Amerika légiforgalmát említhetjük. 

Hatalmas területek, rossz utak, hiányos közle
kedés, nagy folyamok kedveznek itt a légiforga
lomnak, amelynek kilátásai úgy Ázsiában, mint 
Dél-Amerikában a nyugati hatalmak ipari ver
senyét idézték elő. 

•Légi haderők. A háború utáni években a lesze
relés a légierőkre is kiterjedt. A leszerelést 
azonban mihamar új fegyverkezés követte s a 
leküzdött ellenség elleni védekezés címén új ha
talmi versengés indult meg. A légierők fontos
ságának világos felismerése a vezetőhatalmakat 
domináló helyzetük megerősítésére, repülésük 
fejlesztésére, a kisebb hatalmakat pedig a had
seregük korszerű színvonalának elérésére kész
tette. A hadseregek erejét azok létszáma, fegy
verzete, ágyúi, harci gépei; a hadiflották erejét 
a hajóegységek száma, tonnatartalma, fegyver
zete ; a légierők hatalmát a repülőgépek, a re
pülőszemélyzet, a századok száma, azok elhelye
zése és minősége tükrözi vissza. Ehhez még úgy 
a szárazföldi, mint a vizi- és légierőnél az anyag, 
a személyzet utónpótlásának lehetősége is járul. 
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Franciaország kétségtelenül a kontinens leg
első hatalma, amely szárazföldi hadserege mellett 
légierejét is öntudatosan fejleszti. Kezdettől fogva 
a levegő uralmára törekedett és Németország 
legyűrésével sikerült is célját valóra váltani. 
Amit Anglia a tengeren elért és évtizedek óta 
féltékenyen őrzött, hogy hadifllottája legalább az 
utána legerősebb két hatalom tengeri erejével 
vetekedjék, Franciaország a levegőben szerezte 
meg. 

Anglia a jelen időben a franciák szövetségese, 
de mégis aggódva néz a helyzetre, amely a kon
tinentális politikában, éppen szövetségese túl
súlya miatt, másodrendű szerepre kényszeríti. Az 
önbiztosítás követeli a tengeren megközelíthetet
len, de — mint a háború példái igazolták — leve
gőben nem hozzáférhetetlen szigetország védel
mét. A tenger, a tengerpart és az ipartelepek 
védelme külön kérdés, amihez még a gyarmatok 
védelme is járul. 

Olaszország gazdasági válságai dacára sem 
feledkezett meg légicsapatáról; noha Francia
ország mögött elmarad, de K. felé kellő súllyal 
érezteti hatalmát. 

A kis entente államai francia támogatással 
építik ki légierejüket, főként francia gépeket 
használnak; közülük csak Csehország gyárt ön
állóan nagyobb számban gépeket. Csehországnak 
van legnagyobb légicsapata, utána Jugoszlávia 
következik; míg Románia messze mögöttük 
marad. 

A volt semleges államok lassan fejlődő légi
csapata a nagyhatalmak, a hatalmi csoportosu
lások mellett elenyészik. 

A többi kontinensen feltűnő a Csendes-Oceán 
két riválisának: az Egyesült-Államoknak és 
Japánnak erős fegyverkezése, amit az a tény is 
erősít, hogy míg Anglia, Franciaország és Olasz
ország a hadiflottánál aránylag kevés _ repülő
alakulattal rendelkezik, az Egyesült-Államok 
szigetgyarmataikon és haditengerészetüknél erős 
légierőt teremtettek. Az amerikai Aviation folyó
irat szerint a Paciflc-probléma égető kérdés lett. 
A japáni flotta 1923. egész az amerikai vizekig 
kiterjesztette tengeri és légi gyakorlatait. Köz
vetlenül erre az amerikai flotta keresett az Óceá
non repülőbázisokat. A kérdést még bonyolul
tabbá tette a szibíriai szovjet készülődése, amely 
úgy a birodalom belsejében, mint a Csendes-Oceán 
partján légi kikötőket épített. Az Egyesült-Álla
mok repülői Havai- és Filippi-szigeteken állomá
soznak. A géposztályok a franciák mellett a leg
erősebbek. 

A légi fegyverkezés képét Szovjet-Oroszor
szág repülőcsapata egészíti ki, amely kényszer
adományokból és erős propaganda folytán szüle
tett meg. 

A légi haderők erőviszonyai 1923. a követ
kezők voltak: Franciaország 1562 gép; Anglia 
410gép; Amerika630gép; Olaszország370gép; 
Japán 330 gép. 

Legújabb adatok szerint (Tasehenbuch der Luft-
flotten 1926.): Franciaország 1110 gép béke
állomány és 1110 gép tartalék' (1925-től állítólag 
újabb ezredekkel 6000 gép); Anglia 350 gép béke
állomány, tartalékkal 500 gép; Olaszország 500 

gép hadiállomány és 100 gép tartalék, összesen 
600 gép; Szovjet-Oroszország mintegy 500 gép; 
Cseh-Szlovákia mintegy 300 gép. 

A légi haderők erőviszonyainak megállapítá
sához alapul a repülőgépek és személyzet számát 
vehetjük. Az anyag pótlása ós a személyzet ki
képzése egyformán nehéz. 

A légi haderők békés fejlődésének három aka
dálya van, ami meggátolja, hogy a légierők nagy 
arányokra nőj jenek. Egyik a szükséges takarékos
ság, másik a technika rohamos haladása, ami a 
gépek számát, harmadik a repüléshez szükséges 
állandó gyakorlat, ami a gépvezetők számát 
szorítja korlátok közé. 

A repülés katonai felhasználásának sokfélesége 
különböző minőségű, speciális elvek szerint ter
vezett gépeket követel meg. Nagyhatalmaknál 
rendszerint több, kisebb államoknál kevesebb 
géposztályt találunk ; a nagyhatalmaknál minden 
feladatnak külön-külön géptípus felel meg, a 
kisebbeknél a rokonfeladatokra csak egy gép
típus épül. 

Legitimisták, 1. Legitimizmus. (XX. köt.) 
*Legitimizmus, a magyar politikai életben az 

utolsó években jelentkező irányzat, amely a ki
rálykérdést a pragmatica sanctio alapján akarja 
megoldani. A királykérdés akkor lett aktuális, 
mikor IV. Károly törvényesen megkoronázott 
magyar király 1918 nov. 13. Eckartsauban kelt 
nyilatkozatában az akkori forradalmi esemé
nyek hatása alatt az államügyek vitelében való 
részvételről lemondott. A világháborúban győz
tes ellenségeink akarata nem engedte, hogy 
ÍV. Károly király az államfői teendők ellátását 
újra átvegye, sőt idegen befolyásra az 1921. 
XLVIII. t.-c-ben kénytelenek voltunk Károly 
király uralkodói és a Habsburg-család trónörök-
lési jogait (a pragmatica sanctiot) megszűntnek 
nyilvánítani. Az 1921. XLVII. t.-c fenntartotta 
azért az ország királysági államformáját, a ki
rályi szék betöltését azonban elhalasztotta olyan 
időre, amikor a nemzet határozatát idegen befo
lyástól menten hozhatja meg és így a kényszer 
hatása alatt hozott detronizaciós törvénynek to
vábbi hatályban tartását is szabad megfontolás 
tárgyává teheti. 

A magyar alkotmány értelmében a királyi 
hatalomban foglalt jogok gyakorlására a király 
akadályoztatása vagy a királyi szék üresedésben 
léte tartamára a nádor jogosult. Azonban a ná
dorválasztást az 1867. VII. t.-c. a nádori intéz
mény újabb szabályozásáig elhalasztotta s az új 
szabályozás pedig a jelenlegi átmeneti helyzet 
céljaira annál kevésbbé mutatkozott indokoltnak, 
mert a nádori állás alkotmányszerü betöltése 
királyi kijelölés hiányában úgyis lehetetlen volt. 
A nemzetgyűlés azért a rendkívüli helyzetben 
oly megoldást választott, amely egyrészt az ál
landó jellegű nádori intézmény újabb rendezésé
nek semmi irányban sem prejudikál, másrészt 
azért alkotmánytörténelmünknek hasonló rend
kívüli helyzetben tett rendelkezéseivel összhang-
zatos. E célra a már ismételten (Hunyadi János, 
Szilágyi Mihály esetében) alkalmazásba vett kor
mányzói intézménynek (1. Kormányzó) átmeneti 
felélesztése mutatkozott legalkalmasabbnak. Az 
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1920. megválasztott Horthy Miklós kormányzói 
tiszte természetszerűleg csak a királyi szék betöl
téséig terjed. Az államfői hatalom gyakorlása 
tekintetében ma életben lévő rendszert a fentiek 
szerint egyáltalában nem lehet alkotmányos 
multunk megtagadásának tekinteni. Sőt ellen
kezőleg, a kormányzóság a királysági államforma 
kidoinborítására alkalmas, olyan átmeneti intéz
mény, amely a királykérdós jövő megoldását 
egyáltalán nem befolyásolja. 

A királykérdés megoldására két irányzat ér
vényesült a magyar politikai életben: a legiti
misták és a szabad királyvalasztók irányzata. 
A L. a pragmatica sanctio alapján áll, amelynek 
hatályon kívül helyezését, az ú. n. detronizációt 
nem ismeri el érvényesnek. Felfogásuk szerint 
IV. Károly király elhunytával legidősebb fia: 
Ottó lett Magyarország királya, akinek meg
koronázását csak külső erőszak akadályozza. 
A szabadkirály választók szerint ellenben a prag
matica sanctio az Ausztriától való elszakadással 
hatályát vesztette s igy a detronizációs törvény 
csak deklaratív jellegű. Az kétségtelen, hogy a 
királykérdóst csak a nemzet akarata döntheti el. 
Erre azonban a mai idő még nem alkalmas. 

Legnago, város Olaszországban, (1921) 18,657 
lakossal. 

Legnano, város Olaszországban, (1921) 27,254 
lakossal. 
•Legouis (eitsd: íogai), Émile, francia irodalom

történész, szül. Honfleurben 1861 okt. 31. A Sor
bonneon az angol irodalom tanára. Főbb munkái: 
La jeunesse de Wordsworth (1896); Shakespeare 
(1899); Chaucer (1910); B. Spenser (1923); His-
toire de la littérature anglaise (Cazamiannal, 
1924). 

Légrád (Legrad), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Legyesbenye, kisk. Zemplén vm., (1920) 1571 

lakossal. 
Lén, kisk. Abaúj-Torna vármegyében, (1920) 

283 lak. 
I Lehár, 1. Antal báró, tábornok, szül. 1876. 
Öccse L. Ferenc zeneszerzőnek. A katonai pályán 
ezredességig emelkedett s a világháborúban a 
Mária Terézia-rendet érdemelte ki. Tevékeny részt 
vett a Sopron felszabadítását eredményezett nyu
gatmagyarországi harcok intézésében. Midőn 
1921 okt.-ben IV. Károly király másodszor bejött 
Magyarországra, Sopronban vezérőrnaggyá és 
hadügyminiszterré nevezte ki, de Károly király 
elfogatása után Münchenbe költözött. 

2. L. Ferenc, zeneszerző, újabb operettjei 
közül Budapesten a következőket mutatták be: 
A csillagok bolondja (Népopera, 1916); A kék 
mazur (Király-Szinház, 1921); A sárga kabát 
(u. 0., 1923); Apukám (Fővárosi Operett Színház, 
1924); Fraskita (Városi Színház, 1925); Paganini 
(u. 0., 1926). 

Lehe, város Poroszországban, Bremerhaven 
mellett, (1919) 37,905 lak. 

Lehecsény (Leheceni), Bihar vm. (Tr. R.) 
Lehel Ferenc, író ós festő, újabb müvei: Egy 

művészettörténeti monstre-dráma (1920); A ro
mantikától az expresszióig (1921); Gsontváry 
Tivadar, a posztimpresszionista festés magyar 
előfutára (1922); Gulácsy Lajos dekadens festő 

(1922); Ecce Criticus (1924); Notre art demain 
(Paris 1926). 

Lehelfalva (Vmrlá Lehőtka), Gömör és Kis
hont vm. (Tr. C8.-Szl.) 
*Lehmann, 1. Alfréd, dán pszichológus, szül. 

1878. megh. Kopenhágában 1921 szept. Főként a 
hipnózissal és lelki állapotok testi megnyilvá
nulásaival foglalkozott. Magyarul megjelent 
művei: Babona és varázslat (ford. Ranschburg 
Pál, 1900); Gondolatolvasás, gondolatátvitel, 
telepáthia (ford. Frigyes László, 1923). 
*2. L. Édvard, dán vallástörténész, szül. 

Kopenhágában 1862 aug. 19. Kopenhágában, 
majd Berlinben volt egyet, tanár, 1913. Lundba 
ment át. Müvei: Mystik im Heidentum und Chris-
tentum (1908); Der Buddhismus (1911); Text-
buch zur Religionsgeschiehte (1912); Erzieliung 
zur Arbeit (1914). 
*3. L., Liza, angol énekesnő és zeneszerző, szül. 

Londonban 1862 júl. 11., megh. Hatch Endben 
1918 szept. 19. Önálló szerzeményei: In a per-
sian garden (dalok, 1896); The daisy chain (1900); 
The Vicar of Wakefleld (opera, 1907). 

4. L-, Ottó, német fizikus, megh. Karlsruhe-
ban 1922 jún. 17. Újabb műve: Die Lehre von 
den flüssigen Kristallen und ihre Beziehung zu 
den Problemen der Biologio (1918). 

Lehmbruck, Wühélm, német szobrász, öngyil
kos lett Berlinben 1919 niárc. 25. Maillot hatása 
alól lassankint az expresszionizmus ideaköróbe 
vonta erősen szubjekíiv-affektiv formafelfogása. 

*Lehmkuhl, Augustinus, kat. teológus, szül. 
Hagenban 1834 szept. 23., megh. Valkenburgban 
1918 jan. i 3 . A jezsuitarend tagja volt és hírne
ves moralista. Főmunkája a Theologia morális 
(12. kiadás 1914). 

*Lehner István, 1. Lendvai István. 
Lennie (Lechnica), Szepes vármegyében. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Lehóc (L'achovce), Ung vm. :Tr. Cs.-Szl.) 
Lehomér (Lömerje), Vas vm. (Tr. SzHSz.) 
Lear Albert, nyelvtudós, megh. 1924 jún. 10. 

1923-ban a Magyar Tud. Akadémia tiszteleti 
tagja lett. 

Lehrte, város Poroszországban, (1919) 10,513 
lakossal. 

Leibio (L'ubica), r. t. város Szepes vm., (1919) 
2786 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Leicester, 1. grófság Angolországban, ter. 
2133 km2, (1921) 494,522 lak. — 2. L., a grófság 
fővárosa, (1921) 234,190 lak. 

*Leichardt, város Új-Dél-Wales ausztráliai 
államban, (1921) 29,400 lak. 

Leiden (Leyden), németalföldi város, (1924) 
68,470 lak. 

Leidenirost Gyula, zoológus. 1918-ban az Ál
latorvosi Főiskola a halbiológiából magántanárrá 
habilitálta. 1922-ben az Áll. Polgáriskolai Tanár-
képzőFőiskola állattani tanszékére rendes tanárrá 
nevezték ki. 1921 óta tagja a politikai hírlap
írók szindikátusának. 1926 nyarán a nápolyi Sta-
zione Zoologica magyar asztalán dolgozott állami 
kiküldetésben. A Magyar Adria Egyesület 1926. 
alelnökévé és az újonnan felállított Magyar 
Tengertani Intézet igazgatójává választotta meg. 
Több tankönyvet írt. Önállóan megjelent újabb 
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munkái: Bevezetés az élettudotnányba (Budapest 
1922); Kalandozások a tengeren, Egy tenger-
kutatónaplója (u.o. 1923). 1920—1926-ban külön
böző napilapok rendes munkatársa, a Magyar 
Gazdák Lapja (1920—22) és a Magyar Élet 
(1922—23) felelős szerkesztője volt. 

Leigh, angol város, (1921) 45,545 lak. 
*Leinert, Róbert, német politikus, szül. Striesen-

ben, Drezda mellett 1873 dec. 16. Mázolómester-
séget tanult, 1900. Hannoverban szociáldemo
krata párttitkár lett, 1903=—5-ig a Volkswille c. 
lapot szerkesztette, 1908. beválasztották a po
rosa országgyűlésbe, 1918— 24-ig Hannover pol
gármestere, egyszersmind 1919. a porosz ország
gyűlés elnöke volt. 

Leino, Eino, finn költő, megh. 1926 jan. 10. 
Magyarul megjelent kötete: Tavasz-ünnepi da
lok (ford. Somkuti, 1914). 

Leinster, az ír szabadállam esyik kerülete, 
ter. 24,133 km2, (1911) 1.162,044 lak. 

Leiria, kerület Portugáliában, ter. 3412 km2, 
(1920) 279,124 lak. 

Leith, skótországi város, 1920. bekebelezték 
Edinburghba. 

Leitmeritz (Litomerice), város Csehország
ban, (i92i) 16,979 lak. 

Lejtős (Sverepec), Trencsén vm. (Tr. Cs.Szl.) 
Léka (Lockenhavs), Vas vm. (Tr. A.) 
Lekenye (Lekena), Gömör és Kishont vm. 

(Tr. Cs.-Szl.) 
Lekér (Lekír), Bars vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lele (Leleiu), Szilágy vm. (Tr. E.) 
Leled (Lelid), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lelesd (Leiesti), Bihar vm. (Ty. R.) 
Lelesz (Lelese), Hunyad vm. (Tr. R.) 
Lelesz (Leles), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

*Le Locle, svájci város Neuchátel kantonban, 
(1923) 12,000 lak. 

*Leman, Gérard, belga tábornok, szül. Liége-
ben 1851 jan. 8., megh. Brüsszelben 1920 okt. 17. 
A világháborúban a lüttichi erődítmény parancs
noka volt, azonban a németek betörése alkalmá
val kapitulálni volt kénytelen és hadifogságba 
jutott. 

Le Mans, város Franciaországban, (1921) 71,785 
lakossal. 

Lemberg (Lwów) (XII. k.), 1. lengyel vajda
ság, ter. 27,024 km2, (1921) 2.718,014 lak. — 2. L, 
a vajdaság fővárosa, (1921) 219,388 lak. 1918-ig 
Galícia osztrák koronatartomány fővárosa volt. 
— Az 1914— 18-iki világháborúban a várostól 
K.-re és Ny.-ra vívták meg az osztrák-magyar 
és orosz haderők azokat a harcokat, amelyeket 
összességükben lembergi csatáknak nevezünk. 
A csata lefolyása a következő volt: Az orosz 
haderők ellen Galíciában felvonult 1. (Dankl lo
vassági tábornok), 4. (Auffenberg gyalogsági tá
bornok) és 3. (Brudermann lovassági tábornok) 
osztrák-magyar hadseregek közül a Lublin és 
Grubieszów ellen támadó 1. és 4. hadsereg a velők 
szemben álló 4. és 5. orosz hadsereg felett 1914 
szept. 1. győzelmet aratott és az ellenséget B. felé 
üldözte. Ezalatt a szerb hadszintérről felszállí
tott XII. hadtesttel megerősített 3. osztrák
magyar hadsereg K. felé ugyancsak támadott, 
de a Busk-Zloczóv-Brzezany alatt az orosz 3. 

és 8. hadsereggel vívott csata után, az oroszok 
igen nagy túlereje elől, nagy veszteség után 
aug. 27. a Gnüa-Lipa folyó mögé vonult vissza. 
Az ezt aug. 29. követő przemyslany-i csatában 
ismét vereség érte az osztrák-magyar 3. had
sereget, bár a szerb hadszíntérről a 2. hadsereg 
VII. hadteste is rendelkezésére állott. És mivel 
ugyanekkor a Bohafyn alá rendelt csekélyebb 
osztrák magyar erőket is megverték az oroszok, 
az átkarolás veszedelme elöl az osztrák-magyar 
haderők előbb Lemberg alá, majd pedig a We-
reszyca folyó mögé vonultak vissza. Az osztrák
magyar hadvezetőség, amely az általános hadi
terv szelleme szerint az orosz erők további fel
tartóztatását tűzte ki célul, a már említett folyó 
hosszában továbbra is ellenállani óhajtott oly-
képen, hogy a Grubieszów felé győzelmesen ha
ladó 4. osztrák-magyar hadsereg zömét megfor
dítva, Bawa-Buska és Magierów alá hozza. 
A merész hadműveletet a 4. osztrák-magyar had
sereg akként hajtotta végre, hogy zöme szept. 6. 
helyén állott, míg Grubieszówval szembon József 
Ferdinánd főherceg vezérlete alatt négy had
osztályt hagyott vissza. Ezután az orosz 3. 
hadsereg teljes erejével az osztrák-magyar 4. 
hadseregre vetette magát. Hogy e támadás 
ereje csökkentessék, az osztrák-magyar hadveze
tőség a Wereszyca mögött készen álló (a 3. had
sereg vezérletét időközben Boroevics vette át) 
2. hadsereget támadásra rendelte és utasította, 
hogy É.-nak, Lemberg felé törjön elő. Ez az elő-
törés meg is történt, de mivel ezt az orosz 8. és 
még a 7. hadseregnek egyes részei is felfogták, 
majd pedig É.-on Grubieszów alól József Ferdi
nánd főherceg erői, nemkülönben a Dankl ve
zette 1. hadseregünk is az oroszok folyton sza
porodó erői elől visszavonulni voltak kénytele
nek, nehogy az oroszok az osztrák-magyar 1. és 4. 
hadseregek között Narol körül keletkezett héza
gába benyomulva, a hátába jussanak a Rawa-
Ruska és Wereszyca vonalában harcoló 4., 3. 
ós 2. osztrák-magyar hadseregnek, — tekintettel 
még arra is, hogy az osztrák-magyar 2. hadsereg 
jobbszárnya is veszélybe jutott, — 1914 szept. 11. 
az osztrák-magyar hadvezetőség K.-i hadszintéri 
összes seregtesteit a Szán folyó mögé vissza
vezette. A gorlice-tarnowi győzelem után az 
oroszoktól kiürített L.-t 1915 jún. 22. Böhm-
Ermolli hadserege harc nélkül szállhatta meg. 

•Lemberkovics Jenő, honvédszázados, a prole
tárdiktatúra alatt kitört ellenforradalom már-
tirja, szül. Négyesen 1884 nov. 23. A nagy
váradi hadapródiskola elvégzése után előbb csa
patszolgálatot teljesített, majd a soproni katonai 
főreálban volt a matematika és fizika tanára. 
Végigküzdvén a világháborút, már a Károlyi
forradalom alatt is az új rendszer megbuktatá
sára törekedett. A kommün alatt a jún. 24-iki 
ellenforradalom szervezője volt, de az Engels-
laktanyában elfogták és Weisz Fülöp, az I. kerü
let politikai megbízottja, agyonlőtte. 1921 júl. 25. 
márványtáblával jelölték meg lakóházát. 

Lemény (Lemniu), Szolnok-Doboka vmegye. 
(Tr. E.) 

Lemes (Lemesany), Sáros vármegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 
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Lemgo, város Líppe német államban, (1920) 
11,480 lak. 

Lemhény (Lemnia), Háromszék vm. (Tr. E.) 
Lemmé, Budwig, német prot. teológus újabb 

müvei: Christliche Glaubenslehre (1918); Christ-
licheApoiogetik(1921). 
. Lemnek (Lovnic), Nagy-Küküllő vm. (Tr. R.) 

Lemonnier, Gamille, belga író, művei közül 
újabban magyarul megjelentek: A halott (ford. 
Rozványi Vilmos, 1920); A him (ford. Bartos 
Zoltán, 1922); Ember a szerelemben (ford. u. a., 
1924). 
•Lénárd Imre, festő, szül. Zomborban 1889 

mára 29., megh. Budapesten 1918 dec. 18. A 
Képzőművészeti Főiskolának volt növendéke, 
1914. egyik alapítója s első elnöke lett az Ifjú 
Művészek csoportjának,festményeiből és grafikai 
műveiből 1918. gyűjteményes kiállítást rendezett 
a Nemzeti Szalonban. Müvei közül a Reggel a 
Balatonon és a Zita-kórház címűek a székes
főváros tulajdonába kerültek. 

Lénárddaróc, kisk. Borsod, Görnör és Kishont 
közig. egy. egyes, vm., (1920) 453 lak. 

Lénárdfalva (Becea), Szatmár vm. (Tr. R.) 
Lénárt Zoltán (kakasfalvi), gégeorvos, 1923. 

egészségügyi főtanácsos, 1925. egyetemi nyilvá
nos rendes tanár lett a budapesti egyetem orr-
és gégeorvostani tanszékén. 

Léiíártó (Benartov), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lencz, 1. Géza, ref. teológus, 1916—1920-ig 

ref. kollégiumi igazgató, 1918—19. a hittudo
mányi kar dékánja volt; 1925—26. a debreceni 
Tisza István tudományegyetem rektora; 1924 
óta a tiszántúli református egyházkerület ta-
nücsblrája. Egyháztársadalmi téren tevékeny 
volt, mint a Lelkészegyesület című hetilap és 
Debreceni Lelkészi Tár havi folyóirat szerkesz
tője; éveken át a bosnyák akció debreceni veze
tője volt. A már említetteken kívül megjelent 
müvei: Ritschlianizmus és ortodoocia (1901); A 
megigazulás tanának fejlődése MélancMhon Bo
ájában (1902); Bocskay halála és temetése (Prot. 
Szemle, 1907); Bitschl iskolája s annak teológiai 
fejlődése Kaffan dogmatikájában (1909); A ke
reszténység előállása (1913); A háború etikai 
megítélése (1916); Azúrvacsora kérdése (1916). 
Főműve: Der Auf stand Bocskays und der Wiener 
Priede (1917). Máté evangéliumának kommen
tárja c. müve sajtó alatt van. 

2. L. Ödön, nyűg. felsőipariskolai igazgató, 
megh. Budapesten 1921 febr. 25. 

Lendl Adolf, zoológus, újabb müvei: TJti le
velek két világrészből (1908); A pókok izom
rendszere (a Magyar Tud. Akadémia kiad. 1917); 
Das Muskelsystem der Arachniden (1918). 

Lendvadedes, kisk. Zala vm., (1920) 182 lak. 
Lendvaerdő (Benkovci), Zala vm. (Tr. SzHSz.) 
Lendvahidvég (Zamostje), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Lendvahosszúfala (Dolgavas), Zala vm. (Tr. 

SzHSz.) 
•Lendvai (családi nevén Lehner) István, költő, 

szül. Budapesten 1888 jtil. 5. A kalocsai érseki 
tanítóképző elvégzése után hírlapíró volt Szege
den, majd Budapesten. Első versei és novellái az 
Élet és a Nyugat c. folyóiratokban és a budapesti I 

napilapokban, kritikái és hosszabb elbeszélései 
kivált az TJj Nemzedék c. hetilapban jelentek 
meg. 1923-ban Cegléd város fajvédő program
mal nemzetgyűlési képviselőnek választotta. Ady 
Endre hatását tükröző költeményeiben a haza
fias érzés lirikusa. Pormaérzéke kifejlett, költe
ményeiben van erő és mozgalmasság. Mint újság
író kivált vezércikkeivel s rövid, csattanóan 
kiélezett, maró politikai cikkecskéivel nagy ha
tást ért el. Munkái: Fáklya füst (versek, Budapest 
191S); Köszöntő (versek, u. o. 19üO); A harmadik 
Magyarország (tanulmányok, u. o. 1921); Szüreti 
versek (költemények, u. o. 1926). Lefordította 
Perrero: Róma nagysága és hanyatlása c. művé
nek 2—5. kötetét. 

Lendvajakabfa, kisk. Zala vármegyében (1920) 
326 lak. 

Lendvakirályia (Krasci), Vas vármegyében. 
(Tr. SzHSz.) 

Lendvakislak (Pardazince), Vas vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Lendvanemesd (Nemcavci), Vas vmegye. Tr. 
SzHSz.) 

Lendvanyíres (Brezovica), Zala, vmegye. (Tr. 
SzHSz.) 

Lendvarózsavölgy (Gaucani), Zala vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Lendvaszentjózsef (Gomilica), Zala vm. (Tr. 
SzHSz.) 

Lendvaújíalu, kisk. Zala vm., (1920) 519 lak. 
Lendvavásárhely (Dobrovnik), Zala, vm. (Tr. 

SzHSz.) 
Lendvay Sándor, hírlapíró, megh. 1916 júl. 4. 
Lengerich, város Poroszországban, (1919) 11.323 

lakossal. 
Lengvárt (Bengvart), Szepes vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lengyel, kisk. Tolna vm., (1920) 968 lak. 

*Lengyel, 1. Géza, botanikus, szül. Salgótarján
ban 1884 dec. 23. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte, 1905. egyetemi tanársegéd lett. 
1918-ban a vetőmagvizsgáló intézetbe lépett s 
1914. adjunktus, 1923. állomásvezető lett. Külö
nösen az Adria környékének és Észak-Magyar
országnak flóráját kutatta. 1912-ben a Magyar 
Tud. Akadémia az Alsó-Tátra, 1913. a földmivelés-
ttgyi miniszter hazánk erdészetileg fontos terü
letei flórájának megírásával bízta meg. Érteke
zései a Növénytani Közleményekben, a Magyar 
Botanikai Lapokban, gazdasági szaklapokban, a 
Kisérletügyi Közleményekben jelentek meg. Több 
növényt neveztek el róla: Hieracium Lengyelii 
Zahn, Centaures Lengyelii Wagn., Rubus Len
gyelii Kupk, Thymus Lengyelii Lyka. 

*2. L. Gyula, volt kereskedelmi iskolai ta
nár, szül. Szatmárnémetiben 1887. A tanácsköz
társaság idején a forradalmi kormányzótanács 
kinevezte az Osztrák-Magyar Bank kormányzó
jává. Rövid ideig pénzügyi népbiztos is volt, 
azonkívül a népgazdasági tanács elnöke. A dik
tatúra bukása után külföldre menekült. 

3. B. Menyhért, író, újabb színdarabjai: A 
táncosnő (Vígszínház, 1915); Gharlotte kisasz-
szony (Nemzeti Színház, 1918); Sancho Pansa 
királysága (u. o., 1919); Antónia (Vígszínház, 
1924); A Waterlooi csata (Renaissance-Szinház, 
1925); Mária (Belvárosi Színház, 1925); Seybold 
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(Vígszínház, 1926). Darabjai európai és amerikai 
színpadokon nagy sikert aratva, állandóan mű
soron vannak. Egyéb művei; Egyszerű gondo
latok (1918); Amerikai napló (1922). 

Lengyelfalva (PaVanka priKosiciach), Abaúj-
Torna vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Lengyel irodalom(XII.kA Lengyelország 1918. 
visszanyerte függetlenségét s ezzel új korszakkez
dődött a L.-ban. Két legnagyobb írója: Zeromski 
(megh. 1925) és Regmont (megh. 1925) hu ma
radt régebbi ábrázoió módjához, de a többi író s 
fóleg az újonnan feltűnt tehetségek két táborra 
szakadtak. Az egyik nemzeti alapra helyezkedett 
s a régi lengyel hagyományokon fejleszti tovább 
a lengyel irodalmat. Szócsöveik a Zdrój, Gospoda 
poetów és a Ponowa c. folyóiratok. A másik 
részben nemzetközi szellemben ír, nyugati min
ták után indul ós szélsőséges irodalmi divatoknak 
hódol. Folyóirataik a Skamander, Nowa Sztuka 
és a Kioinkus. Legdivatosabb költői Hulevicz, 
Krajewski és Lechon. A prózaiak közül Siero-
szewski (szül. 1858), Orkán (szül. 1876), Maku-
szynski (szül. 1884) ós Barczewski a legkiválób
bak. A fiatalabbak közül Mataczewski, Melcer-
Butkowska, Kiesielewski és Pilochowski vonták 
magukra a figyelmet. A költészet- és regény
irodalom hatalmas lendületet vett, de a drámában 
a L.-nak még nincs igazi mestere. A legnépszerűbb 
színpadi szerzők Sieroszewski, Ghtibinski, Buni-
kiewicz, Bostworowski, Kiedrzynski. A tudo
mányos irodalomban atörténetirás áll első helyen. 

Lengyelország (Rzeczpospolita Polská, Len
gyel köztársaság, 1. XII. k.), független köztársa
ság a Németbirodalom, Danzig szabad állam, 
Litvánia, Oroszország, Cseh-Szlovákia és Eomá-
nia között. Az új L. a régi, történelmi L. terüle
tén alakult az orosz, német, osztrák és magyar 
fenhatóság alatt álló részekből. 

Földrajzi viszonyok. L.-ot természetes hatá
rok É.-ori (a Duna folyó) és D.-en fogják be 
(a Kárpátok), s kb. 2500 km. hosszú vonalon 
csupán néprajzi és nyelvi határok veszik körül. 
Egész területe beleesik a nagy Szarmata-sík
ságba s a D.-i részek kivételével, hol a Kárpá
tok hegyláncai 2600 m.-en felüli magasságra 
emelkednek, csupán a lwow-zloczowi domb
vidék, a sandomierzi-plátón csaknem 600 m.-re 
emelkedő Lysa-Gora szigethegység és a Vilna 
melletti Ponár-hegység szakltja meg alföldi egy
hangúságát. A mély folyóvölgyek sok helyen 
valóságos mocsár-tengerré szólesednek (rokitnói 
mocsarak, Pripatj-, Gorinj-, Strij- stb. folyók 
vidéke). L. folyói a Balti- és Fekete-tenger víz-
környékéhez tartoznak. Az elsőhöz a Warta-, a 
Visztula, a Dunajec, San, Wieprz, Narew stb. 
mellékfolyókkal, a Njemen v. Memel, és a kis 
darabon É.-i határt alkotó Duna. A Bug, a 
Dnjeper és Dnjeszter a Szeret és Prut mellék
folyókkal a Fekete-tengerbe ömlik. L. klímája az 
É.-i ós Ny.-i részeken a Keleti-tenger hatása alatt 
áll és így enyhébb (januárban — 2-6° C, július
ban -f- 19* C) míg a D.-i és DNy.-i részeken kon
tinentális (— 6» C és -f 30° C). Évi csapadék kb. 
700 mm. 

Alkotmány. Az ideiglenes lengyel alkotmányt 
a Pilsudskl tábornok által 1918 nov. 14. össze

hívott nemzetgyűlés (Sejm Ustawodawczy) álla
pította meg s 1921 márc. 17. lépett életbe. Az új 
L.-ot elsőízben az 1919 jan. 28. versaillesi szer
ződés ismerte el. A legfőbb államhatalmat az 
elnök (Prezident Rzeczpospolitej) gyakorolja, akit 
a képviselőház (Sejm) és felsőház (Senat) mint 
nemzetgyűlés, együttes ülésén szótöbbséggel 
választ. Az elnök megbízatása 7 évre szól. 
Ő nevezi ki a minisztereket, kihirdeti a nemzet
gyűlés által elfogadott törvényeket, összehívja, 
elnapolhatja, vagy feloszlathatja a törvényhozást, 
új választást rendelhet el. Ténykedéseiért azon
ban személyesen nem felelős; intézkedései csak a 
kormány valamelyik tagjának ellenőrzésével 
érvényesek. A kormányt működésében a kép
viselőház ós szenátus ellenőrzi. A képviselőház 
444 öt évre, általános, titkos, arányos szavazat 
alapján választott tagból áll; míg a szenátusnak 
111, ugyancsak 5 évre választott tagja van. Kép
viselőválasztó minden 21 évet betöltött lengyel 
állampolgár nemre való tekintet nélkül. Szená
torválasztó csak 30 éven felüli választó lehet. 
Viszont képviselővé csak 25, szenátorrá 40 éven 
felüli egyén választható. A nemzetgyűlés 2 ka
marájaközül a tulajdonképpeni törvényhozó szerv 
a Sejm. Beleegyezése nélkül törvény nem hoz
ható s a legfőbb államtörvényszók (Trybunat 
Stanu) előtt úgy az elnököt, mint a minisztereket 
felelősségre vonhatja. A köztársasági elnököt 
lemondása, vagy halála esetén a Sejm olnöke 
helyettesíti. 

Országszínok: harántfekvő fehér-vörös. 
Címer: Vörös mezőben aranykoronás ezüst sas. 
Terület és népesség. Közigazgatási beosztás. 

Az új L. az orosz fenhatóság alól felszabadult 
a) ú. n. kongresszusi L.-ból (Bialystok, Varsó, 
Lodz, Kielce, Lublin kormányzóságok); b) Keleti 
L.-ból (Volhynia, Polesie, Novogrodek, Vilna 
kormányzóság); c) a német Pózén (Posnan), 
Pommeránia és porosz Szilézia tartományokból; 
d) az osztrák Galícia és Szilézia koronatartomá
nyokból ; s végre e) a magyar Árva- és Szepes 
vm. elcsatolt részeiből alakult, összes területe 
388,279 km2, népessége pedig, (1921) 27.184,836. 
Népsűrűsége egy km3-en 70. Fővárosa Varsó 
(Warszawa) 936,713 lak. L. 17 vajdaságra (woje-
wodztwo) 276 járásra (powiat) és 16 vajdasági 
székhelyre (wojewodztkie, vagy wolne miasto) 
oszlik. 

Közigazgatási beosztása: 
Vajdaság ^ m ? ' * N é P e s s ^ 

Varsó (Warszawa) város 121 936,713 
Varsó ... - 29,310 2.112,798 
Bielisztok (Bialystok) 82,745 1.307,826 
Kiev (Kielce) 25,736 2.535,781 
Krakó (Kraków) 17,448 i.992,810 
ijemlwrg (Lwów) 27,024 2.718,014 
Lota (Lódz) 19,034 2.252,769 
Lnblln 31,160 2.087,951 
Nowogrodek 23.451 824,045 
Polezia (Polesia) 42,286 880,898 
Pomerze _ - 16.386 935,679 
Pózén (Poznan) _ 26,603 1.967,649 
Szilézia (Slask) 4,230 1.124,967 
Bztaniszlau (Stanislawów) 18.368 1.348,580 
Tarnopol _ 16.240 1.428,580 
Vilna (Wilno) _ . . . 27,849 973,404 
VoUtfnia (Wolyá) - 30,288 1.437,907 
Katonaság — 318,625 

Összesei) 388,279 27.184,836 
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A lakosság anyanyelvi megoszlása: lengyel 
69-2%, rutén 14-3%, fehér orosz 3 9 % , német 
3-90/0, zsidó 7-8%, egyéb 0"9%. 

Vallás szerint: róm. kat. 63-8°/0, gör. szert, 
róm. kat. 11-2%, orosz ortodox 10-5%, izraelita 
10-5% és protestáns 3'7%. A Vatikánnal kötött 
konkordátum (1924) alapján a róm. kat. egyház 
22 egyházmegyére oszlik; ebből 5 érsekség. 

Közművelődés. Elemi iskola (1924—25. isk. év
ben) 28,078 volt, 64,382 tanítóval és 3"2 millió ta
nulóval ; középiskola 778, tanár 11,560, tanuló 221 
ezer; egyetem 6 (Varsó, Krakó, Lwow, Pózén, 
Vilna, Lublin); politechnikum Varsó ós Lwow ; 
van azonkívül számos mezőgazdasági, ipari, 
kereskedelmi, bányászati ós művészeti iskolája; 
régi neves tudományos akadémiája Krakóban, 
továbbá nagyvárosaiban számtalan közművelő
dési intézménye, egyesülete stb. 

Igazságügyi szervezetek. A három nagy, kü
lönböző kulturnívóju terület igazságügyi intéz
ményeit egységes szers-ezetbe önteni s egységes 
bírói gyakorlatot létrehozni a kodifikáló bizott
ság iparkodik. Munkája azonban még befejezet
len s így a három területen a régi törvények és 
jogszabályok érvényesek. A legfőbb bírói fórum 
a varsói négy tanácsra tagolt Sad Najwyzszy, 
melyen 54 bíró és 23 államügyész működik. Egyéb
ként a bírói szervezet három részre tagolt. A leg
alsó bírói fórum a járásbíróság (Sad powiatowy), 
a második: a kerületi bíróság (Sa,d okregowy) s 
a harmadik a felebbviteli törvényszék (Sqd ape-
lacyjny). Az alsóbb közigazgatási ügyeket a ha
tom bíróság intézi, a legfelsőbb döntő fórum a 
Najwyzszy Tribunat Administraeyjny. 

Mezőgazdaság, állattenyésztés. L. kifejezetten 
őstermelő állam, népességének 65°/0-a ezzel fog
lalkozik s 38-8 millió ha. területéből a szántóföld 
csaknem 60°/0 (57%). rét és legelő 11%, erdőség 
23%. Pőtermény a rozs, burgonya, zab, cukor
répa, de árpát és búzát is sokat termelnek. Állat
létszám az 1921-iki összeírás szerint: ló 3*2, 
szarvasmarha 7'9, juh 2'2, sertés 5-2 millió drb. 

A birtokmegoszlás nagyon egyenlőtlen. Sok a 
! !s- és törpebirtok (87*5%) s az új földbirtok-tör
vény a latifundiumok szerzését lehetetlenné teszi, 
midőn az ország belsejében a nagybirtok terje
delmét 60 ha. s a Németbirodalom felé eső része
ken 400 ha.-ban maximálta. 

Bányászat- Ipar. L. népességéből kb. 14% 
iparos s ez a népesség L. hét nagy ipari centru
mában (Varsó, Lodz, Krakó, Dambrowa, Kato
wice, Bialystok és Czenstochowa) helyezkedett 
el. Legnagyobb jelentőségű a kőszén-, nyersolaj-, 
sóbányászat, míg az iparban a textil-, papir- és 
cukoripar vezet. Kőszéntermelós (Katowice) 28— 
36 millió tonna, nyersolaj (Drohobicz, Borislaw) 
700-800 ezer tonna; természetes gáz 400—600 
ezer köbméter évenkint. A textiliparban 2-4 millió 
orsó dolgozott a gyapot- ós 383 ezer orsó a gyapjú
feldolgozásban (Lodz környéke). A sziléziai vas-
és acélmüvek termelése is jelentős. Nyersvas 
800-450 ezer, acél 800—1,100 ezer, cink kb. 
90—120 ezer tonna kerül ki a kohókhói és hu
tákból. . 

A kisipar 300 ezret meghaladó műhelyei i/2 
milliót meghaladó munkást foglalkoztattak (1921). 

A 75 cukorgyár termelése az 1925—26. évi 
kampányban 520 ezer tonnára rúgott. 

Külkereskedelem. L. forgalma az utolsó négy 
évben így alakult (érték millió Zloty): 

1922 1923 1924 1925 
Bevitel 845 1116 1478 1664 
Kivitel 655 1195 1265 1396 

Főbb beviteli cikkek: kész ipari gyártmányok 
(700—750), nyersanyagok (450—550), élelmezési 
cikkek (250—400 millió Zloty), míg a kivitel
ben nyersanyagok (600—650), élelmezési cikkek 
(300—350) és ipari készítmények (300—350 millió 
Zloty értékben) voltak a legfontosabbak az 
1924—25. évben. L.-nek ilgy a bevitel, mint a ki
vitel szempontjából legnagyobb volt a forgalma 
a Németbirodalommal (a ki- ós bevitt árúknak 
csaknem fele), az északamerikai Egyesült-Álla
mokkal, Nagybritanniával, Német-Ausztriával, 
Cseh-Szlovákiával és Franciaországgal. Magyar
országból (1924) mindössze 13,970 ezerZl. értékűt 
vittek be L.-ba, míg L.-ból Magyarországba 23'6 
millió értékű árút. 

Vasutak hossza 1914 végén 16,652 km. volt 
s a kilenc vasútigazgatóság területén átfutó hét 
főforgalmi vonal közül három világforgalmi út
vonal (Moszkva—Varsó—Berlin; Szent-Péter
vár—Varsó— Czenstochowa—Krakó—Bécs vagy 
Budapest; Varsó—Lwow—Czernovitz—Buka
rest—Konstantinápoly). 

Postahivatal: 3739, szikratáviróállomás 5, 
telefonvonalak hossza 462 ezer km. 

Állami költségvetés (1925): Tényleges bevétel 
1,856 millió ZL, kiadás 1,973 millió Zl. Az elő-
ü-ányzott bevétel és kiadás 2157, illetőleg 2170 
millió Zl. volt. 

Államadósság (1925) 232 miUió Zl. belső és 
2818 millió külső függő adósság. Legnagyobb 
hitelezője az északamerikai Egyesült-Államok 
(1064 millió Zl.) ós Franciaország (272 millió Zl.) 

Véderöszervezet. Az 1924 máj. 23. törvény 
szerint a hadkötelezettség a 21—40. évig terjed. 
Szolgálati idő 5 év, ebből 2 év tényleges szolgá
lat, 3 tartalék. Beosztás: 10 hadtest. 30 hadosz
tály gyalogság, 4 hadosztály lovasság (á 5—5 
ezred), 30 ezred tábori tüzérség, 10 ezred nehéz 
tüzérség, 2 ezred hegyi tüzérség, 1 ezred messze
hordó ágyúkkal, 1 tank-ezred s megfelelő lég
hajós, repülőgépes, táviró, telefonos-, vasutas- és 
szekerész-, valamint utász ós csendőr (10 zászló
alj) osztagok. Békelétszám 250,000 legénység és 
18,000 tiszt. Az 1925—26. évekre a költségvetési 
előirányzat 554 mülió Zl. volt. 

L. a Visztulán 2 drb 500—500 tonnás őrhajót 
tart fenn könnyebb tüzérségi felszereléssel (Pil-
sudski ós Haller monitorok.) 

Története. L. 1815 óta végérvényesen Ausztria 
Poroszország és Oroszország között oszlott meg 
és e felosztás a bécsi végzések alapján az európai 
nemzetközi jogba is átment. A helyzet a világ
háború kitöréséig a lengyel felkelések ellenére 
sem szenvedett változást, mert a felosztásban 
érdekelt három nagyhatalom egymással szoros 
szövetségben állott. Teljesen megváltozott a 
helyzet azáltal, hogy Oroszország nyugati szom
szédjaival ellenséges viszonyba került, mert a 
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három hatalom háborúja L. felszabadításának 
gondolatát érlelte meg. A lengyelek nem késtek 
kihasználni a kedvező alkalmat és a vilnai szü
letésű Püsudski József, az orosz-L.-i munkás
mozgalmak egykori vezetője, már 1914 aug. 6., 
hevenyében összeszedett felkelő csapatok élén 
lépte át az osztrák határt és az osztrák-magyar 
hadsereghez csatlakozott. Ezzel a lengyel kérdés 
a keleti front egyik legfontosabb kérdésóvó lett. 
Nikolajevics Miklós orosz nagyherceg, az orosz 
hadak fővezére, aug. 14. maga is lengyelbarát 
proklamációt adott ki, melyben az Oroszország
hoz csatlakozó lengyeleknek önkormányzatot 
igért, két nappal azután, aug. 16. pedig a galíciai 
Krakóban Lengyel Nemzeti Tanács alakult. 
A lengyel légiók ezalatt a galieiai, kárpáti és 
orosz-L.-i harcokban küzdve, nov. 15. Püsudski 
vezérlete alatt már önálló dandárrá tömörültek, 
a lengyel kérdés súlypontja azonban lassankint 
az egyes fővárosokba került. A krakói Nemzeti 
Tanács nov. 10. Bécsbe költözött, Miklós nagy
herceg viszont nov. 26. Varsóban alakított egy 
Lengyel Nemzeti Tanácsot, mely 1915 jan. 25. 
orosz-lengyel légiókat alakított, ápr. 4. pedig a 
lengyel önkormányzatra vonatkozó orosz kor
mányrendelet is napvilágot iátott. Mivel azon
ban ez csak papiron maradt, a lengyelek Bécs 
felé fordultak és a gorlicoi áttörés hatása alatt 
jún. 3. a Bécsben működő Lengyel Nemzeti Ta
nács emlékiratban kérte L. visszaállítását a 
Habsburg-monarchia keretében. A megvert Orosz
ország sem akart azonban elmaradni ígéreteivel 
és Goremykin miniszterelnök aug. 1. a dumá
ban részletesen kifejtette a jövendő lengyel ön
kormányzat alapelveit. Négy nappal azután, aug. 
5. Varsó már német kézre került, mire a lengyel 
kérdés megoldásában Ausztria - Magyarország 
mellett a Német birodalom, illetőleg Poroszország 
is szóhoz jutott, sőt csakhamar a kérdés végleges 
megoldását is magának igényelte. Püsudski 
már 15-én Varsóba érkezett, honnan új légiókat 
szervezett az oroszok ellen, Bethmann-Hollweg 
német kancellár 19-iki beszéde után azonban a 
német kormány az orosz-L.-i lengyel hatóságokat 
feloszlatta és németekkel cserélte fel. A len
gyelek most Ausztriához fordultak és a légiók 
1916 aug. 20. arra kérték a kormányt, hogy ön
álló lengyel nemzeti hadsereggé alakulhassanak. 
Az osztrák kormány ezt szept. 20. kiadott kiált
ványában meg is igérte, de nem hajtotta végre, 
mire a bécsi kormány ós a bécsi Lengyel Nem
zeti Tanács kö zött szakadás állott elő. Püsudski 
szept. 26 tisztjeivel együtt lemondott, a Tanács 
pedig a passzív ellenállást mondotta ki a két ha
talom ellen. A központi hatalmak ezzel válaszút 
elé kerültek és a további zavarnak azzal akarták 
elejét venni, hogy nov. 5. közös manifesztumot 
adtak ki, melyben L. függetlenségét elismerték. 
Nov. 9. már lengyel hadsereget szerveztek, 12-én 
lengyel országgyűlés összehívását és lengyel 
államtanács szervezését jelentették be, 26-án már 
megjelent az államtanács szervezeti szabály
zata. 1917 jan. 14-én az államtanács megkezdte 
működését, márc. 1. pedig parlamentet hívott 
össze. Ennek a megoldásnak azonban sok ellen
sége volt. Először is nem sikerült az osztrák

német ellentétet eltüntetnie, minek magvát az 
tette, hogy a nov. 5-iki rendelkezés Galíciát el
választotta ugyan Ausztriától, Posent azonban 
Poroszország zavartalan birtokában hagyta meg. 
Az osztrák-lengyel alakulás viszont a monarchia 
duális államrendjét trializmussá változtatta volna, 
miért is Tisza István gróf 1917 febr. 22. Ozernin 
gróf külügyminiszterhez intézett levelében az 
ilyen megoldás ellen nyilatkozott. Czernin L.-ot 
szívesen megcserélte volna Romániáért, az ese
mények azonban ezt a gondolatot nem engedték 
megérlelődni. A lengyelek maguk is ellenségei 
voltak a nov. 5-iki rendelkezésnek és 1916 nov. 15. 
Varsóban új Lengyel Nemzeti Tanácsot alakí
tottak, mely a lengyel légiókkal együtt az önálló 
L. eszméjét akarta megvalósítani. Törekvésük 
igen hathatós támogatást nyert Wilson észak-
amerikai elnökben, ki 1917 jan. 22. az önálló L 
felállítását a békeszerződések alapjául állította 
fel. Az orosz forradalomnak is az volt a legelső 
rendelkezése, hogy márc. 19. az orosz kormány 
L. függetlenségének elismerése iránt manifesz
tumot adott ki. Ezekkel a nyilatkozatokkal szem
ben Beseler német tábornok, varsói kormányzó 
a német katonai uralmat vezette be, melynek 
élén az osztrák, orosz, amerikai tervekkel, sót 
magával a lengyel nemzettel is kész volt fel
venni a harcot. Az ő oldalán működő lengyel 
államtanács maga sem kereste a lengyel néppel 
az érintkezést és hova-tovább egészen német 
jelleget öltött. Máj. 1. lengyel régensség és felelős 
kormány felállítását helyezte kilátásba, de tét
lenül nézte, hogy a németek az 1915 nov. 15. 
megnyitott varsói egyetemet 1916 jún. 22 óta 
zárva tartották és hogy 1917 nyarán a lengyel 
légiók megszüntetésére törekedtek. Míg a francia 
kormány jún. 5-iki dekrétumával francia földön 
lengyel nemzeti hadsereg felállítását engedé
lyezte és ezzel a régi francia-lengyel barátság 
hagyományait megújítva, egy francia-lengyel 
szövetség alapjait is lerakta, addig a német kor
mány azzal akart végleges döntést keresni az 
egyre bonyolultabb kérdésben, hogy a lengyel 
légiókat német eskü letételére szólította. Pü
sudski erre júl. 2. a varsói államtanácsban vi
selt tagságáról lemondott és 9-én a légiók élén az 
eskü letételét megtagadta. Beseler tábornok 
most nyilt erőszakhoz nyúlt, az ellenszegülőket 
internálta, 22-ón pedig Pilsudskit is elfogtak 
és Magdeburg várába szállították. Erre aug. 25. 
a varsói államtanács egy része letette mandá
tumát és a lengyel közvélemény teljesen elfordult 
a németektől. A központi hatalmak 1917 őszén a 
régensség megszervezésével igyekeztek az elkö
vetett bajokat orvosolni. Szept. 12. a Lengyel 
Királyság részére (a király megérkezéséig, kinek 
trónja körül osztrák-német versengés dúlt), annak 
tagjaiul pedig okt. 15. Kakowski érseket, Lubo-
mirski herceget ós Ostrowskit nevezték ki, akik 
27-én azzal kezdték meg működésüket, hogy a 
felelős kormány ügyeinek intézésével Kuchnr-
zewskit bízták meg. A régensség 1918 jan.-ban 
Bécsbe ós Berlinbe látogatott, de nem tudta ke
resztülvinni, hogy L. a breszt-litovszki béke-
tárgyalásokban képviselve legyen, mi a lengyel 
közvéleményben nagy elkeseredést keltett. Az 
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ellenséges kormányok ez elkeseredést ügyesen 
kihasználták és 1917—18. L. függetlenségét sor
ban elismerték. Mivel a központi hatalmak a 
február 9-iki breszt-litovszki békeszerződésben 
Cholm tartományt, melyre a lengyelek igényt 
tartottak, Ukrajnának engedték át, véres zavar
gások támadtak, Kucharzewski 11-én letette 
megbizatását, Haller tábornok pedig dandárá-
val együtt ukrán területre vonult. Erre a légiókat 
katonai törvényszók elé állították. A jún. 8. 
Máramarosszigeten megkezdett pert Károly ki
rály szept. 30. rendeletileg szüntette meg. Kuchar
zewski miniszterelnök helyét ápr. 4. Steczkowski 
foglalta el, a varsói kormány azonban semmi
féle jogkörrel sem rendelkezett és szept. 5. ismét 
Kucharzewski kezébe került. Akkor a háború a 
központi hatalmakra nézve már elveszettnek 
volt tekinthető. Haller tábornok tehát az elfo-
gatás elől menekülve, a legjobb időben került 
Parisba, hol a párisi Lengyel Nemzeti Tanács őt 
okt. 6. a franciaországi lengyel haderő élére állí
totta. Két nappal aztán, okt. 8. Kucharzewski 
végleg elhagyta helyét, a régensség pedig a német 
visszavonulás hatása alatt L. függetlensége mel
lett adott ki manifesztumot. Ausztria maga is 
bomladozván, az osztrák katonai hatóságok az 
1915 óta fennálló lublini főkormányzóság köz
igazgatását okt. 15. hajlandók voltak átadni a 
lengyeleknek, az ausztriai lengyel képviselők 
azonban 16-án a szabad L. polgárainak nyilvá
nították magukat, a lengyel csapatok pedig okt. 
81. Krakót elfoglalták. November 7. Lublinban 
Daszyyiski elnöklete alatt népkormány alakult, 
mely a lengyel köztársaságot proklamálta. Nov. 
10. a régensség a német közigazgatást felosz
latta, Pilsudski magdeburgi börtönéből Varsóba 
érkezett, Beseler tábornok pedig elmenekült. A 
régensség erre nov. 11. a hatalmat Pilsudskinak 
adta át, ki az őt elismerő Daszynskit bízta meg 
az első kormány összeállításával. A poseni lengye
lek ellenállása következtében azonban Daszynski 
18-án már a szocialista Moraczewskinak engedte 
át helyét. Dec. 25. a Condor angol cirkálón 
Danzigba, 26-án Posenba és 1919 újév napján 
Varsóba érkezett Paderewski Ignác lengyel 
zongoraművész, kit Pilsudski 13-án a kormány 
élére állított. A febr. 10. megnyilt nemzetgyűlés 
a köztársaság első elnökévé Pilsudskit válasz
totta meg. A függetlenné lett L. minden idegen 
behatás nélkül alakult meg, a franciák azonban 
a párisi békeszerződések garanciáját az orosz 
hatalom összeomlása következtében lengyel föl
dön akarták elhelyezni és ezért L.-ot francia tá
mogatással nagyhatalommá tették. Már 1919 
febr. 12. Noulens francia nagykövet vezetése 
alatt nagyobb francia misszió érkezett Varsóba, 
hol mára 12. a lengyel hadsereg újjászervezé
sére Henrys francia tábornokot delegálták. 
Mára 31. Noulens elutazott, ápr. 2. azonban a 
francia követ már átnyújtotta megbízólevelét, 
12-én pedig a francia kormánytól kijelölt Henrys 
tábornok, 21-én végül a franciaországi lengyel 
haderő élén Haller tábornok is megérkezett és 
ezzel Varsóban a francia befolyás emelkedett 
hatalomra. A francia támogatás először az ukrán 
kérdésben éreztette hatását. Az ukránok 1918 

nov. 1. Lemberget és Przemyslt ostrom alá vették. 
A lengyel csapatok 21-én Lemberget felszabadí
tották ugyan, de már dec. 5. új offenzíva kezdő
dött, melyet a lengyelek csak 1919 jan. 10. tud
tak visszaverni. A további harcok folyamán 
máj. 27. Halics és Stanislau szintén lengyel kézbe 
kerülvén, a francia befolyás alatt álló versaillesi 
legfelsőbb tanács a lengyel csapatok előnyomu-
lási vonalául a Zbrucz folyót jelölte meg, melyet 
a lengyeleknek júl. 17. sikerült elérniök. Erre a 
békekonferencia L.-nak Kelet-Galicia birtokára 
25 évre mandátumot adott. A francia befolyás 
most egy Oroszország elleni hadjáratra készült, 
melynek terhét délen a románoknak, északon 
pedig a lengyeleknek kellett viselniök. A lengyel 
csapatok 1919 febráur 10-én el is érték Breszt-
Litovszkot, 19-én Bialystokot, mára 7. pedig 
Pinszket, mire Csicserin orosz külügyi népbiztos 
béketárgyalásokba bocsátkozott. 1920 ápr. 26. 
azonban Pilsudski marsall vezetése alatt új és 
az eddiginél sokkal erőteljesebb offenzíva vette 
kezdetét A lengyel csapatok mára 8. már Kievbe 
értek, de azt jún. 10. Kolcsak tengernagy és 
Denikin tábornok ellenforradalmi kísérleteinek 
összeomlása következtében ki kellett üríteniök. 
Jún. 28—30. a lengyel hadsereg már a Polézián 
vonult keresztül, nyomában az üldöző vörös had
sereggel, mire Haller tábornok júl. 7. az egész 
nemzetet fegyverbe szólította és Franciaország 
támogatásához folyamodott. Franciaország Wey-
gand- tábornok vezetése alatt kisebb katonai 
missziót irányított Varsóba, hová 25-én érkezett 
meg. Két nappal előbb az oroszok már átlépték 
a Njemen (Memel) folyót, az aug. 13—15. varsói 
csatát azonban elveszítették, sőt 21-én már 
Breszt-Litovszkot is át kellett engedniök a len
gyeleknek. Oroszország erre békét kínált, melyet 
okt. 9. Rigában írtak alá. A rigai békeszerződés 
Baranovicsit és Rovnót is L.-nak adta oda. A 
francia támogatást élvezték a lengyelek a ten
ger felé való előnyomulásukban is. Lengyel lovas
csapatok már 1919 ápr. 19. elfoglalták Vilnát, a 
régi Litvánia fővárosát, 1920 jan. 3. pedig a 
lettekkel együtt Dünaburgot, mire a balti álla
moknak, Finnországnak és L.-nak delegátusai 
Helsinkiben jöttek össze, hogy a balti kérdést 
kölcsönös megértéssel szabályozzák. Mivel a 
júl. 12. megkötött litván-orosz békeszerződés 
Vilnát a litvánoknak ítélte oda, a lengyelek 15-én 
a várost kiürítették, de az okt. 5-iki lengyel
orosz fegyverszüneti szerződés után Zeligowski 
tábornok ismét megszállotta. A Nemzetek Szö
vetsége végül is L.-nak Ítélte oda. Végül a francia 
támogatás segítette a lengyeleket abban is, hogy 
befolyásukat Danzig fölé kiterjesszék. Haller 
tábornok már 1920 jan. 18. megkezdte az elő-
nyomulást és febr. 10. sikerült a tengert elérnie. 
A megszállott partvidéknek azonban nem voltak 
jó kikötői, mire a lengyelek figyelme Danzig felé 
fordult (1. Danzig). A felsősziléziai kérdésben 
1921 mára 20. megejtett népszavazás után a 
Nemzetek Szövetsége nagyobb területet juttatott 
L.-nak, mint amilyent maguk a lengyelek re
méltek, úgy hogy nyilvánvaló volt, hogy a 
francia támogatás egy lengyel nagyhatalom ki
építésén fáradozik. Amidőn Pilsudski 1921 
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febr. 1. e támogatások meghálálása végett Pa
risba utazott, a franciák nyilt szövetség meg
kötésére szólították. így jött létre a febr. 19-iki 
szövetséglevél, amely L.-ot Franciaországhoz 
kötötte, de amelyet a lengyel kormányok csak
hamar a lengyel érdekekre káros irányban fej
lesztettek tovább. Skirmunt külügyminiszter 
ugyanis nov. 6. a kis ententeot vezető Csehország
gal lépett szövetségre, ami L.-ban igen nagy 
visszahatást keltett. Pilsudski csakhamar le
tette hivatalát, a franciabarát politikusok (Kor-
fanty, a sziléziai lengyel felkelés vezére, Haller 
és Éeligőwski tábornok) azonban ébren őrködtek 
azon, hogy a francia-szláv hatalmi érdekek meg
rövidülést ne szenvedjenek. Pilsudski utóda, 
Narutowicz ellen, ki dee. 9. foglalta el az elnöki 
széket, Haller tábornok izgatott a legjobban és 
az elnök dec. 16. gyilkos merényletnek esett ál
dozatul. Az 1925-iki locarnói egyezmény idején 
Skrzynski külügyminiszter a francia érdekek 
szolgálatában ismét Csehországhoz vitte köze
lebb L.-ot, melynek miniszterelnöke, Viios, 1926. 
már nyíltan Csehországgal szövetkezett. Ezek a 
fejlemények bírták rá Pilsudskit, hogy L. nem
zeti és állami jövőjének biztosítása érdekében a 
Vitos-kormány ellen fegyvert fogjon. 1926 máj. 
15. csapatai élén sikerült Varsót elfoglalnia és 
a hatalmat magához ragadnia. Haller tábornok 
megkísérelte ugyan az ellenállást, de eredmény-
ménytelenül. A szejm Pilsudskit választotta 
meg elnöknek, azonban ő nem fogadta azt el s 
Mosicki Ignác mérnököt választatta meg, ő maga 
pedig megmaradt a 2>ar<e?-kormány hadügymi
niszterének, egyesítve a hadseregföparancsnoki 
állással, L. tulajdonképeni diktátorának. Egy
szersmind Pilsudski — eredeti elvét végrehaj
tandó — a választások után a szejmet bizonyta
lanidőre elnapolta. V. ö. Roth P., Die Entstehung 
des polnischen Staates (Berlin 1926); Philips, 
Poland; Féldman, Q. d. politischen Ideen in Po-
len (1917); Skrzynski, Poland and peace (1923). 

Irodalom. The Polish Handbook, London 1925 ; Weinfeld, 
La Pologne, Tableaux statistiques 1925. Varsovie 1925; 
Lefond Q. et Desfeuilles P., La Pologne au Travail, Paris 
1925; Leroux Q., Pologne, Paris 1925; Philips Ch., The 
New Poland, London 1922; Askenazy S., Dantzig and Po
land, London 1921. 

Lengyelszállás (Ljahovec), Máramaros vm. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Lengyeltóti, kisk. Somogy vm., (1920) 2/91 lak. 
Lenhossék Mihály, anatómus, újabb müvei: 

Az anthropológiáról és teendőiről (1915); A sejt 
és a szövetek (1918); Az ember anatómiája (1922). 

•Lenin, Vladimír Iljics, a bolsevizmus meg
alapítója, eredeti neve Uljanov, szül. Szimbirszk-
ben (Szibíria) 1870 ápr. 10., megh. Gorkiban, 
Moszkva mellett 1924 jan. 22. Tanítónak volt a 
fla és a kazáni egyetemen tanult, ahonnan forra
dalmár tevékenysége miatt eltávolították, mire 
Péter várra ment, ahol 1887. a cár elleni össze
esküvés miatt testvérbátyját felakasztották. L. 
már ebben az időben eltávolodott Plechanovtól 
és Struvétól, akik Marx oroszországi tolmácsolói 
voltak s az ő mérsékeltnek tartott irányával szem
ben «bolsevik» néven külön frakciót alapított. 
Ennek első kongresszusa 1905. volt Londonban. 
Ugyanez évben Pétervárra. ment vissza L., | 

ahol az újonnan létesült duma ellen izgatott, on
nan Svájcba, Francia- és Németországba utazott, 
ahol élénk irodalmi működést fejtett ki. 1917 nov. 
Svájcból Németországon át Oroszországba tér
hetett vissza, német kormányengedéllyel. A 
polgári-szocialista kormány megbuktatása után 
megalapította a kommunista tanácsköztársasá
got, melynek népbiztos-elnöke lett. 1918-ban a 
breszt-litovszki békét segítette elő, majd Trockij-
jal és Szinovjowel kidolgozta a szovjet alkot
mányát. 1922-től gazdasági téren ő kezdemé
nyezte az addigi túlzások kiküszöbölését és ő he
lyezte vissza a kereskedelmet a magántulajdon 
megmaradásának alapjára. Ugyancsak az ő nagy 
műve volt az, hogy a 80 milliónyi parasztság örök
haszonbérbe földet kapott, miáltal a kommuniz
mus rendszerén saját maga ütött rést. L. irodalmi 
müvei közöl fontosabbak: Two tactics (1905); 
Materiálisra and empirism criticism (1909); Mit 
kell tenni? (oroszul 1903); SocialismusundKrieg 
(1915); Staat und Revolution (1918); Kriogu.Re-
volution (1918); Collapse of the Second Interna
tional (1919); Lessons of the Revolution (1918); 
La catastrophe imminente (1918); Agrarfrage in 
Russland am Ende des 19. Jahrhunderts (1920); 
Die náchsten Aufgabeu der Sovjetmaeht (1918). 
Beszédeit és pamfletjeinek egy részét a bolseviz
mus alatt magyar nyelvre is lefordították. Váloga
tott müvei összegyűjtve kétféle kiadásban jelen
tek meg németül: Ausgew. Werke. Sammelband 
(1925) és Auswahl aus L's Werken. V. ö. Landau-
Aldanov, Lénine; (1920); Kersten, L. (1920); 
Sinovjeiv, L. (1920) Gilbeaux, L. (németül 1923). 

*Leninföld, orosz sziget, Szibiriában, a II. Mik
lós cár-föld új neve. 

•Leningrád, kormányzóság Szovjet-Oroszor
szágban, ter. 63,612 km2, (1920) 2.197,000 lak. 
Fővárosa L., Szent-Pétervár hivatalos neve Le
nin halála után, (1920) 1.071,103 lak. 

•Leninizmus, Lenin kommunista tanítása, ame
lyet Állam és forradalom e. 1917 aug.-ban meg
jelent munkájában foglalt össze. L. Kommuniz
mus (XX.köt.)és Tanácsköztársaság.(XVU.k.). 

•Leninkan (régebben Alexandropol, Gumrij) 
város az Örmény tanácsköztársaságban, Transz-
kaukáziában, (1920) 49,000 lak. 

Lenkei Henrik, Író, 1918. elnyerte az Akadé
mia Teleki-díját Kató bosszúja c. vígjátékával. 
1920-ban a drezdai népiskolához kapott meg
hívást előadások tartására. 

Lennep, város Poroszország düsseldorfi kerü
letében, (1919) 12,790 lak. 
•Lenormand (ejtsd: lönorman), Henri Eené, fran

cia író, szül. 1882. Drámáit erősen expresszio
nista stílusban írja. Legismertebbek: Ratés 
(nálunk is bemutatták); Terres chaudes; Les 
possédés; Le temps est un songé; Le Simoun; 
Le mangeur de reves; La dent rouge; Une vie 
secréte; L'homme et ses fantömes; A Tömbre 
dumai. 

Lens, város Franciaországban, (1921) 14,259 
lak. 1917 jún.-ban heves harcok folytak körülötte. 

•Lensch, Paul, német szociálpolitikus, szül. 
Potsdamban 1873 márc. 31., megh. Berlinben 
1926 nov. 17. Szerkesztője volt 1905—13. a Leip-
ziger Volkszeitungnak; 1912—18. szocialista bi-
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rodalmi gyűlési képviselő volt, 1919. Berlinben 
sz egyetemen a szociális és gazdaságtörténet 
tanára, 1922. a Deutsche Allgemeine Zeitung 
szerkesztője lett. Önálló müvei: Die Sozialde-
mokratie (1916); Drei Jahre Weltrevolution 
(1917). 

Lenti, kisk. Zala vrn., (1920) 1766 lak. 
Lentikápolna, kisk. Zala vrn., (1920) 961 lak. 
Lentiszombathely, kisk. Zala vin., (1920) 627 

lakossal. 
Lentő (Lentvora), Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lenz, Oskar, német Afrika-utazó, megh. 1925 

mára 3. 
Leoben, város Stájerországban, (1920) 11,231 

lakossal. 
Leobschütz, város Porosz-Sziléziában, (1919) 

11,778 lak. 
Leominster, város Massaclmsetts északame-

rikaí államban, (1920) 19,745 lak. 
León, 1. spanyol tartomány, 15,377 km2, (1920) 

410,331 lak. — 2. L., a tartomány fővárosa, 
(1920) 22,201 lak. — 3. L., departamento Nica
ragua középamerikai köztársaságban, ter. 4200 
km2, (1920) 78,300 lak., fővárosa L., (1920) 47,234 
lak. — 4. L. (de los Aldamas), város Mexikó 
Gnanajuato államában, (1921) 53,722 lak. — 5. L., 
Ecuador délamerikai köztársaság egyik tarto
mánya, ter. 6722 km2, 130,000 lak. Fővárosa 
Latacimga. 
*Leon, Miklós, román entomológus, szülBotosa-

niban (Moldova) 1862. Tanulmányait a jenai egye
temen, Haeckel mellett végezvén, a jassii egyete
men a parazitológia tanára lett. Számos külföldi 
szaklapnak munkatársa. 

Leoncavallo, Suggiero, olasz operakompo-
nista, megh. Montecatiniban, 1919 aug. 9. 
•Leonov, Leonicl, orosz író, szül. 1898. Realista 

regényei a modern orosz élet hű tükrét adják. 
Főbb művei: Buryga (1922); Pjetusicka (1923); 
A borzok (1924); A kisember vége (1924); Kov-
jákin föl jegyzései (1924); Chalil (Í925); Jego-
ruska pusztulása (1925); Petrovics Vászilij dé
mon története (1926). Tuatamur e. prózai költe
ménye az oroszok és tatárok Kaik melletti ütkö
zetét írja le. 
•Leontocefous (áuat), a Karmos majmok (Ha-

palide, újabb néven: Callitrichidae) családjába 
tartozó Oroszlánmajmocskák (Midas) újabb 
nemi neve. Nevezetesebb fajai: szőke oroszlán-
majmocska (L. rosalia, L., régibb néven: Midas 
rosalia L.); titi vagy csicsergő majom L. oedi-
pus L. = Midas oedipus E. Geoffr.); bajuszos 
oroszlánmajmocska (L. mystax Spix = Midas 
mystax Spix); L. Oroszlánmajmocska- (XIV. k.) 

Leopold Lajos, szociológus, 1917. Elmélet nél
kül c. jelentek meg közgazdasági tanulmányai. 
Hosszabb mezőgazdasági tanulmányutat tett 
Amerikában. Párhuzamosan a Budapesti Hirlap 
Gazdasors mellékletének szerkesztésével soroza
tos cikkei jelentek meg angol nyelven amerikai 
lapokban, amely cikkek a magyar mezőgazdaság 
értékét és hitelképességét méltatják. 

Leordina (Leordina), Máramaros vm. (Tr. R.) 
tépesfalva (Loipersbach), Sopron vm. (Tr. A.) 

*Lepold Antal, prel. kanonok, egyházi író, szül. 
entfülöpön 1880 jan. 22. A kalocsai főegyház-
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megye papja volt, Csernoch János, mint érsek, 
titkárának választotta s 1913. hercegprímássá 
kinevezése alkalmával magával vitte Eszter
gomba, 1915. a főegyházmegyei iroda igaz
gatója, 1917. prelátus-kanonok és hercegprimási 
oldalkanonok, 1920. egyszersmind az esztergomi 
bazilika plébánosa lett. 1920-ban a békedelegáció-
ban a kat. egyházi ügyek szakértője volt. Több 
egyházjogi értekezése ós beszéde jelent meg a 
lapokban és folyóiratokban, önállóan: A kato
likus autonómia (1920). 

Leppend (Lepindea), Kis-Küküllő vm. (Tr. R.) 
Lepsény, nagyk. Veszprém vm., (1920) 2070 

lakossal. 
Lepsényi Miklós József, kat. egyházi író, 

megh. 1924 márc. 29. 
Lepsius, Richárd, német geológus, megh. 

Darmstadtban 1915 okt. 20. 
* I*ep tosp i ra (állat), a Spirochaeták egyik neme. 

Fajai közül betegségokozó a L. icterohaemor-
rhagiae, mely a fertőző sárgaságot vagy más 
néven a Weil-féle betegséget okozza s melyet 
szúró rovarok, így az esőthozó pöcsök (Haema-
topota pluvialis), a szúrólégy (Stomoxys calci-
trans), a tetvek és a közönséges szúnyog (Culex 
pipiens) terjesztenek. Másik veszedelmes faja á 
L. icteroides, mely a sárgalázat okozza és melyet 
az Aédes (Stegomyia) calopus (= Stegomyia 
fasciata Fabr.) nevű kis szúnyogfaj nőstényei 
terjesztenek az emberek között. A L. icteroides 
rendkívül finom alkotású, két végén igen finom 
hegyben végződő, fonálalakú szervezet; hossza 
4—9 mikron (= 0004—0'009 mm.), szélessége 
0'2 mikron. Alakja és életműködései csak ultra
mikroszkóppal vizsgálhatók. 

Lequeitio, tengerparti város Spanyolország 
É.-i részén, a Biscayai-öbölnél, kb. 4000 lak. 
IV. Károly király halála után Zita királyné ide 
költözött gyermekeivel. 

*Lerch Egon, sorhajóhadnagy, szül. Prágában 
1886., hősi halált halt az U12 búvárhajó elsülye-
désekor 1915 aug. 12-én. 1914 dec. 21.azotrantói 
úton megtorpedózta és elsülyesztette a Courbet 
francia admirálishajót. Mint az U12 tengeralatt
járó-naszád parancsnoka számos hőstettet vitt 
végbe az Adrián. 

•Lerchenfeld, Hugó, gróf, bajor államférfiú, 
szül. Köferingben 1871 aug. 21. A világháború
ban Németország képviselője volt a lengyel állam
tanácsban. 1921 szept.-től 1922 okt.-ig bajor mi
niszterelnök volt. 

Lérida, 1. spanyol tartomány, 12,151 kms, 
(1920) 303,748 lak. — 2. L., a tartomány fővárosa, 
(1920) 38,169 lak. 

Lerósz (ol. Liro), az Olaszországhoz tartozó 
Dodekanézosz egyike, ter. 63 km3, (1922) 2993 lak. 
Fővárosa Hagia Marina, kikötő. 

•Leroux (eítsd: íörú), 1. Gaston, francia író, szül. 
1868. Népszerű detektívtörténeteket í r t : Le mys-
tére de la chambre jaune; Le fantomé de l'Opéra; 
Le f auteuil hanté; Rouletabille. Jórészt magya
rul is megjelentek. 

2. L., Xavier, francia zeneszerző, megh. Páriá
ban 1919 febr. 2. 

Leroy-Beaulieu, Pierre Paul, francia nemzet-
gazdász, megh. Parisban 1916 dec. 9. 



Lers — 562 — Létszámapasztás 

Lers Vilmos (szepesbélai), államtitkár, megh. 
Budapesten 1923 márc. 3. 1915-ben egyetemi 
rendkívüli, 1921. rendes tanár lett. 1917-ben a 
király magyar bárói méltósággal, ugyanezen év
ben v. b. t. t. címmel tüntette ki. 1920-ban a 
neuillyi békeküldöttség fődelegátusa volt. Mun
kája : The question of the territorial integrity of 
•Hungary from the standpoint of eommereial 
policy (1919). 

*Lersch, Heinrich, német munkásköltő, szül. 
München-Gladbach-Neuinarkban 1889 okt. 12. 
Kazánkovács volt; a háború szólaltatta meg 
első izben. Impresszionista, közvetlen lirizmusát 
gyakran elhomályosítja a programúi és tenden
cia. Müvei: Abglanz des Lebens (versek, 1914); 
Herz, aufglühe dein Blut (háborús versek, 1916) ; 
Deutechland (háborús versek, 1918); Mensch im 
Bisen (lirai-prózai önéletrajz, 1924); Siegfried 
(regény, 1925.) 

Les (Las), Beszterce-Naszód vm. (Tr. E.) 
Lesenceistvánd, kisk. Zala vm., (1920) 1247 lak. 
Leseneenémetfalu, kisk. Zala vm., (1920) 862 

lakossal. 
Lesencetomaj, kisk. Zala vm., (1920) 1223 lak. 
Lesehetitzki, Theodor, lengyel zongoramű

vész, megh. Bécsben 1915 nov. 17. 
*Lesicki, orosz tábornok, szül. 1856 nov. 18. Az 

orosz-japáni háborúban dandár-tábornok volt, 
1911. az Amur-kerület katonai parancsnoka, 1916 
végén az orosz-román hadvonal főparancsnoka ; 
1918 tavaszán ő szervezte a vörös hadsereget. 

Leskien, August, német nyelvész, megh. Lip
csében 1916 szept. 20. 

Leskovac, város Szerbiában, (1921) 13,721 lak. 
A bolgárok 1915 nov. 8. heves harcok után meg
szállották. 1918 okt. 6—8. az osztrák-magyar ós 
német csapatok visszavonulásakor ismét véres 
csaták színhelye volt. 

Leskovar, Jankó, horvát író. összegyűjtött 
novellái 1917-ben jelentek meg. 

Lesnyek (Lesnie), Hunyad vm. (Tr. R.) 
*Les Sables d'Olonne, kikötőváros Francia

országban, (1921) 13,388 lak. 
. Lesses f$ttZwm&er#ANagy-Küküllővin.(Tr.R.) 

"Lessing, Theodor, filozófus, szül. Hannover-
ban 1872 f ebr. 8. Bonnban és. Münchenben segéd-
orvos volt, 1908. magántanárrá habilitálták a 
hannoveri műegyetemen. Művei: Schopenhauer, 
Wagner, Nietzsche' (1906); Európa und Asien 
(1918); Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen 
(1919); Meine Haustiere (1926). 

Lest (Lest)i Nógrád vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lestin (Leétiny), Árva vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lestyén (Lest'any), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Leszbosz, sziget és nomosz Görögországban, 

ter. 2683 km*, (1920) 142,269 lak. Fővárosa Myti-
line, kikötő, 17,930 lak. 

Leszenye (Lesenica), Hont vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
. Leszerelés (1. XII. köt.), több értélemben hasz
nált fogalom. Értik alatta a hadrakelt hadsereg
nek békeállapotba való visszahelyezését, a moz
gósítás megszüntetését, a katonai szolgálati időt 
kitöltött vagy fegyvergyakorlatra bevonult év
folyamok elbocsátását, de értik azt a mozgalmat 
Is, amely a fegyverkezés korlátozására irányul. 
Áz 1914—1918-iki világháború befejezése után 

a hírhedt Linder Béla hadügyminiszter rendelte 
el a magyar csapatok azonnali L.-ét (nem akarok 
többé katonát látni!). A leszerelt katonák számos 
szervezetet alkottak, amelyek a bolsevizmus me
legágyai lettek. 

Leszkovány (Leskoviany), Szepes vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Leszna (Lesne), Zemplén vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
*Lesznai Anna (családi nevén Moskovitz Amá

lia), író és iparművésznő, szül. 1885. Jászi Osz
kár felesége volt. 1919 óta Bécsben él. Lirai köl
teményei jórészt a Nyugat c. szépirodalmi folyó
iratban jelentek meg. írt még meséket magyar 
és német nyelven. Munkái: Hazajáró versek; 
Eltévedt Utániak; Édenkert (versek). Mesés 
könyvei: Die Reise des kleinen Schmetterlings; 
Mese a bútorokról és a kis fiúról{í918). Főtémája 
a boldog szerelem ós az anyaság. Legszebbek 
gyermekkori emlékeiről, a lesznai kertről írott 
versei. Mint iparművésznek is sikerei voltak 
szőnyeg- és párnaterveivel, könyvillusztrációival. 

*Letális-faktor (Moi.), az örökléstanban annak 
az öröklési egységnek (1. Gén, XX. k.) a neve, 
amely magában, vagy más öröklési egységekkel 
(gén) kombinálódva a szervezet halálát vonja 
maga után. 

Létánialva (Letanovce), Szepes vmegye. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Letenőc (Letnice), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Letenye, kisk. Zala vm., (1920) 2291 lak. 
Letér (Lebenbrunn), Vas vm. (Tr. A.) 

•Lethaby, William Bichard, angol építész és 
műtörténész, szül. Barnstapleben 1857. Számos 
kiváló középületet tervezett. Munkái: Arcki-
tecture mysticism and mytb (1892); London be-
fore the conquest (1892); Leadwork (1893); Handi-
crafts and reconstruction (1893); The church of 
Sancta Sophia (1894); Westminster Abbey and 
the Kings craf tsmen; Mediáéval art (1908); Greek 
buildings, represented by fragments in the 
British Museum (1908); Architecture, an intro-
duction to the history and theory of the art (1912); 
National architecture and modernism(1918—21). 
•Lethbridge, város Kanada Alberta tartomá

nyában, (1921) 11,055 lak. 
Létka (Letca), Szolnok-Doboka vármegyében. 

(Tr. R.) 
Letkés, kisk. Nógrád és Hont közig. egy. egyes, 

vm., (1920) 972 lak. 
Létminimum (1. XII. köt.), az a legkisebb ösz-

szeg, amely a létfenntartáshoz szükséges élet-
szükségleti cikkekkel való ellátásra elegendő. 
A L. egyfelől az adóügyi jogszabályok szem
pontjából jelentős, mint adóalapul nem alkalmas 
összeg, másfelől a flxflzetéses köz- és magán
alkalmazottak járandóságának megállapításá
ban kívánatosnak tartott kiindulási alap. A pénz 
értékének változása a L. összegének is folyto
nos változását eredményezi (l.Indexszám, XX. k.). 

*Le Troquer (ejtsd: io troké), Yves, francia poli
tikus, szül. 1877., eredetileg mérnök volt, 1919 
óta baloldali republikánus programmal képviselő. 
Több izben Volt munkaügyi miniszter: 1920. a 
MillerandT, 1926. a Poincaré-kormányban. 

*Létszámapasztás. A köztisztviselői kérdés az 
ország megcsonkítása, a tisztviselők idemene-
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szeiből alakult. Önállóságát 1921 szept. 22. is
merte el a Nemzetek Szövetsége. 

Az alkotmány az 1922 febr. 15. hozott törvé
nyen alapszik. A demokratikus köztársaságban 
az államhatalom birtokosa a nép, mely ezt a jo
gát a 3 évre választott 100 tagból álló képviselő
házra (Saeima) ruházta. A képviselőház abszo
lút többsége választja 8 évre a köztársasági 
elnököt, aki újra csak egyszer választható. Az 
elnök nevezi ki a minisztereket, akik azonban a 
Saeimá-nak felelősek. Az elnök rendelkezik a 
haderő felett, feloszlathatja a képviselőházat, de 
ezt akkor is meg kell tennie, ha népszavazás 
útján erre felszólítják; kihirdeti a törvényeket 
stb. A törvény előtt mindenki egyenlő. A bírósá
gok függetlenek s Ítéleteik megváltoztathatat-
lanok. Az államgazdálkodást képviselőkből válasz
tott bizottság ellenőrzi. A képviselőválasztás tit
kos, arányos és 20 éven felül mindenki választó. 
A sajtó- és gyülekezési szabadságot a törvény 
biztosítja. 

Országszínek: piros-fehér-piros. Gimer: kék 
égbolton felkelő nap, fölötte ívben 3 csillag, alján 
jobbra ezüst mezőben vörös oroszlán, baloldalt 
vörös mezőben ezüst griff, jobb lábában kivont 
kard. 

Földrajzi viszonyok. L. földje a nagy orosz 
síkság folytatása, melyet K.-i felén glaciális ere
detű törmelékek borítanak, mélyedésükben sok 
kis tóval. A Ny.-i rész homokos és a szól által 
összehordott dombok némely helyen 200 méter 
magasságra emelkednek. Egyetlen hajózható fo
lyója a Duna (Dvina). 1700 km. hosszú határából 
500 km-t a tenger alkot. Klímája részben konti
nentális. Évi középhőmérséklete 6° C. Csapadéka 
600 mm. körül van. 

Terület és népesség. L. területe 65,791 km1 s 
népessége (1925) 1.844,805 lélek. Népsűrűsége egy 
km2-en 28. Az ország fővárosa Riga, 837,699 lak. 
Nagyobb városok : Liepaja (Libau) 60,762, Dau-
gavpils (Dünaburg) 40,640, Jelgava(Mitau) 28,301 
lak. A lettek túlnyomó részben elszlávosodott 
finnek s közülök (1925) 75-6°/o lett, 12-3°/0 orosz, 
4-ö°/0 zsidó, a többi német, lengyel, litván stb. A 
népesség ö8°/o-a protestáns, 22°/0 r. k. s 9°/« orosz 
ortodox. 

Közigazgatásilag L. 5 tartományra és 17 kerü
letre oszlik: 

kttlése és a folyton fokozódó drágaság folytán az 
utolsó évek jogalkotásának egyik legnehezebb 
problémája. Egyöntetű rendezés és gyökeres meg
oldás azonban csak legújabban történt. Az 1920. 
XI. t.-c. 2. §-a értelmében külön törvényben kell 
megállapítani a közalkalmazottak jövőben szük
séges létszámát és azt a módot, amellyel az akkori 
létszámmal szemben mutatkozó eltérés kiegyen
líthető lesz. Addig is ez a törvény főleg három 
irányban tesz, a L.-t is előmozdító rendelkezést. 
Elsősorban kimondja, hogy senkit sem lehet más 
állásra kinevezni vagy neki más állás címét vagy 
rangját adományozni, az üresedésben levő vagy 
megürülő állásokat nem szabad betölteni, új állá
sokat nem szabad rendszeresíteni. Másodsorban 
elóirja, hogy a megelőző közszolgálat nélkül 1918 
ekt. 31. óta kinevezett alkalmazottakat állásuk
ból minden ellátás biztosítása nélkül el kell bo
csátani, hogy továbbá az ezen idő óta történt 
egyéb kinevezéseket is felülvizsgálat alá kell 
venni, még pedig a magasabb rangúakra nézve 
azonnal és meg nem erősítés esetén az illetőt sza
bályszerű elbánás alá kell vonni (3. §.). Végre 
harmadsorban lehetővé teszi, hogy a hazaflatlan 
magatartású tisztviselőt a szolgálat kötelékéből 
a szabályszerű ellátás biztosítása mellett fegyelmi 
eljárás nélkül el lehessen távolítani (4. §., 1921. 
XXXIY. t.-c. 4. §.). A L. tekintetében újabb lépést 
tesz az 1922. 1. t.-e. 24. §-a, amely szerint az 
1921—22-iki költségvetési előirányzat szerint 
létszám felett vezetett közalkalmazottakat vagy 
más állásra kell elhelyezni, vagy szabályszerű 
elbánás alá vonni. Ezt a szabályszerű elbánás 
alá vonást közelebbről az 1922. VI. t.-c. 2. §-a és 
az 1922. XVII. t.-e. 9. §-a határozza meg; aki a 
nyugdíj folyósításához szükséges legkisebb szol
gálati időt kitöltötte, nyugdijat, a többi alkalma
zott szolgálati idejének mérvéhez képest java
dalmazásának V«—5 évi összegét kitevő vég
kielégítést kap. A köztisztviselői L tekintetében 
tett rendelkezéseket fokozatosan kiterjeszti az 
1923. XXXV., majd az 1924. IV. t.-c. Az előbbi 
törvény az 1924 jún. 30. az összlétszám 20°/o-át, 
az utóbbi az 1926 jún. 30-ig fokozatosan újabb 
15,000 közszolgálati alkalmazottat rendel szabály
szerű elbánás alá vonni. A L. kiterjed az állami 
és államvasúti tisztviselőkre és egyéb alkalma
zottakra, az oktató személyzetre, az önkormány
zati alkalmazottakra, a közforgalmú vasutak al
kalmazottaira stb.; viszont a bírói és ügyészi 
karra, a honvédelmi és közbiztonsági szervezetek 
tagjaira nem vonatkozik. Az elbocsátott tisztvi
selők más pályára való elhelyezését a 200/1924. 
M. E. sz. rendelet szabályozza. A kinevezési ti
lalom a L. végrehajtása után megmaradó állá
sokra nem vonatkozik; e kinevezéseknél előnyben 
kell részesíteni a L. folytán elbocsátottakat. Új 
állás szervezése általában csak törvénnyel tör
ténhetik ; sürgős esetben ideiglenesen a miniszter
tanács hozzájárulását kell kikérni. 
•Lettország (Latvijas Bepublika,Lettland), 

független köztársaság a Rigai öböl, Észtország, 
Oroszország, Litvánia és a Keleti-tenger között, 
mely az 1918 nov. 18. függetlenség kimondása 
jitán a régi Oroszbirodalom Kurland s részben 
Livland ésVitebszk kormányzóságainak egyes ré-

Tartományok : ( j£ jnJ) ( 1 9 2 5 ) 

Klga _ 204'6 337,699 
Livland (Vidaeme) 28,0762 404,834 
Knrlanfl (Knrzeme) 13,209-7 286,650 
Semgallen (Zemgale) 13,621-3 275,940 
Lettgallen (Latgale) 15,679-6 539,682 

65,791-4 1.844,806 

Bírói szervezete a közigazgatásival egyforma. 
Közoktatás, közművelődés. Az elemi iskolai ok

tatás kötelező. Elemi iskola 1854 (6900 tanitó, 
170,800 tanuló), gimnázium 122 (2300 tanár és 
22,500 tanuló). Egyeteme a rigai technikai fő
iskolából átalakult 309 tanárral ós 6052 hall
gatóval. 

Állami költségvetési előirányzat 161 millió 
Lat. Államadóssága 5V3 millió dollár amerikai 
és »/j millió Lat belső adósság. 
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Hadsereg állománya 17,500 közlegény és 1960 
tiszt. Hadkötelezettség 20—50 éves korig. Szol
gálati idő l4/2 év a gyalogságnál, a többinél 2 év. 
Hadseregszervezet: 4 gyaloghadosztály (3—3 
ezred) 4 zászlóaljból álló tábori tüzérséggel, 1 lovas, 
1 nehéz tüzérezred, 1 nehéz és 1 könnyű vonat
zászlóalj, repülőosztagokkal és tankosztaggal, 
határőrség, rádió- és postás-zászlóaljak. Haditen
gerészet : 4 torpedó és ágyúsnaszád, 1 aknarakó 
és kereső hajó. 

Gazdasági élet. L. agrárország. A mezőgazda
sági népesség (1924) 66%; a művelés alatt álló 
terület 1-6 millió hektár. Főtermónyek (1934) rozs 
2-5, zab 25, burgonya 62 millió q, továbbá 
kender és len. Állatlétszám: juh 1% szarvas
marha 0-8, sertés 0-5 millió drb. 

Bányászati kincsekben szegény. Kevés barna
szénen kívül más nem fordul elő. 

Külkereskedelmi forgalma 3 kikötőjében bo
nyolódik le (Riga, Liepaja, Daugavpils) és az 
utolsó években így alakult: 

Ev 
1922 
1923 
1924 
1925 

Bevitel 
Lat = 1 arany frank 

107-4 millió 
211-9 « 
256-4 « 

Kivitel 
Lat. 

102-0 millió 
162-0 « 
170-5 « 
179-6 « 

Főbb forgalmi cikkek: nyersanyagok és fél
gyártmányok, főleg szövött árúk, élőállatok, 
élelmiszerek, fa (kivitel); gépek, élelmiszerek, 
textilanyagok, vegyszerek (bevitel). 

Hajóforgalom. Kikötőibe érkezett (1924) 3937 
hajó 1'5 millió tonua árúval, eltávozott 3900 hajó 
l -5 millió tonna árúval. 

Iparában a fém-, textil-, fa-, papír-, élelmiszer
ipar a fontosabb. L. a cári uralom korában az 
orosz nehéz fémiparnak volt a központja és ez 
újabban sem akadt meg fejlődésében. Jelenleg 
kb. 1250 nagy- és 2500 kisiparüzem van L.-ban. 

Vasutak hossza 2589 km. 
Története. A független Latvia köztársaság 1918 

nov. 18. alakult meg. December 7. lett nemzeti 
hadsereg alakult, ez azonban 29-én Hintzenberg-
nél a bolsevik oroszoktól döntő vereséget szen
vedett és Riga főváros 1919 jan. 3. orosz kézbe 
került. Az új köztársaság csupán a balti tarto
mányokból visszavonuló német csapatok és a 
szomszédos esztek támogatásával szabadult fel. 
A lettek Rigát 1920 máj. 22. visszavették, Orosz
ország pedig az aug. 11-iki moszkvai békeszer
ződésben L.-ot független államnak ismerte el. 
1922 okt.-ban köztársasági alkotmányt kapott. 
A parlament legnagyobb pártja a második inter
nacionáléhoz tartozó szociáldemokrata párt, míg 
a másik részt a parasztok, klerikálisok és nem
zetiségek teszik ki. Külpolitikailag L. legköze
lebb Észtországhoz áll, mellyel véd- és vámszö
vetségben van 1923 óta, amellett pedig úgy a 
környező, mint távolabbi államokkal, így Ma
gyarországgal is, kereskedelmi szerződést kötött. 
L. 1921 óta tagja a népszövetségnek. 

Irodalom. Annnaire statistique de la Lettonie 1921-tól, 
Riga 1922—25; Vilmans A., Latwia in the Working, a. o. 
1925; Douniergne E., Les Lettons, Paris 1907; Hediger E., 
La Lettonia économica, Roma 1923; Skujenieks M., Lat-
víjas zeme un jedzivotaji, Riga 1920; Walters M., Lett-
land, n. o. 1924. 

•Lettow-Vorbeck, Paid von, porosz vezér
őrnagy, szül. Saarlouisban 1870 márc. 20. 1913. 
Német-Kelet-Afrika védőőrségének volt parancs
noka. A világháborúban ezzel hősileg harcolt, 
míg a túlnyomó ellenséges erő be nem kerítette. 
Az új német hadseregben 1919. dandárparancs
nok lett, de 1920. rendelkezési állományba került. 
Művei: Meine Brinnerungen aus Ostafrika(1921); 
Heia Safari (1922). 

Leube, Wilhelm von, orvos, megh. Langenar-
gen fürdőben 1922 máj. 16. 

• I i euc i s imis (bioi.), egyébként sötét színezetű 
állatok szőrözetének vagy tollazatának meg-
fehéredése (pl. fehér kecske). A L. abban külön
bözik az albinizmustól, hogy míg a L.-nál a sző
rözet és a tollazat elveszti festékanyagait (pig
ment), de a bőrben és a szemben megmarad a 
festékanyag, addig az albinizmusnál a bőrben és 
a szemben is hiányzik a festékanyag. 

•Leutwein, Theodor, német katonatiszt, szül. 
Strümpfelbronnban (Baden) 1849 máj. 9., megh. 
Freiburgban 1921 ápr. 13. Német-Délnyugat-
Afrika védőrsógének parancsnoka, majd a gyar
mat kormányzója volt, 1905. lemondott. Müve: 
Blf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika 
(1906). 

Léva (Levice), r. t. város Bars vm., (wi9> 
10,656 lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Levallois-Perret, Paris egyik külvárosa, (1921) 
73,639 lak. 

Lévárt (Levárt), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs -Szl) 

Lévay 1. József, költő (1. XII. köt.), megh. 
Miskolcon 1918 júl. 4. Az egész ország részvéte 
kisérte sírjába. A Magy. Tud. Akadémiában Csá
szár Elemér, a Kisfaludy Társaságban Kozma 
Andor mondott felette emlékbeszedet. Születésé
nek századik fordulóját 1925. az egész ország 
Miskolcon ünnepelte meg, hol előbb Borsod vár
megye és Miskolc város, majd az ország irodalmi 
társaságai rótták le a hála és kegyelet adóját. 
A Kisfaludy Társaság a centenáriumra kiadta 
Voinovich Géza értékes bevezetésével L. J. utolsó 
verseit (1925). V. ö. Zsigmond Ferenc, L. J. 
(Irodtört., 1918); Császár Elemér, L. J. (A Cél, 
1918); Voinovich Géza, L. J. (Budapesti Szemle, 
1918); Négyesy László, Tompa, Lévay, Gyulai 
(A Kisfaludy Társaság Magyar Klasszikusok c. 
kiadványában, Budapest 1922); Kozma Andor, 
L. J. (Budapesti Szemle, 1922); Ravasz László, 
L. J. költészetéről (Akad. Ért , 1925); Radó An
tal, L. J. a műfordító (Budapesti Szemle, 1926). 

2. L. Mihály (XII. köt.),c. püspök, költő, mint 
abonyi plébános 1918. a szerbiai püspöki címet 
kapta IV. Károly királytól. 1922-ben nemzed 
gyűlési képviselőnek választották Abonyban,. 
amely kerületet a további nemzetgyűlésen is kép
viselte. Ezután hatvani prépost-plébánosnak ne
vezték k i ; az 1926-iki választáskor már nem 
lépett föl. Abony díszpolgára. 

Levél, nagyk. Győr, Mosón és Pozsony közig., 
egy. egyes, vm., (1920) 1601 lak. 

Levelek, kisk. Szabolcs ós Ung közig. egy. 
egyes, vm., (1920) 1570 lak. 

*Levente-egyesületek, az 1921. LH1. t.-c. alap
ján minden városban és községben kötelezően; 
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megalakítandó sportegyesületek, melyekben az 
iskolát elhagyó ifjúság 12—21 éves koráig rend
szeres testgyakorlásban, azonkívül erkölcsi és 
szellemi továbbképzésben részesül. Önkéntes 
jelentkezés alapján 21 évnél idősebb férfiak is 
lehetnek tagjai a L.-nek. A városok ós községek 
kötelesek a L. működését megfelelő gyakorló
terek létesítésével ésfenntartásával előmozdítani. 
Minden, legalább 1000 munkást foglalkoztató köz
üzem vagy vállalat köteles saját költségén alkal
mazottainak testnevelési szükségletéről gondos
kodni. Kisebb üzemek e célból társíthatok, vagy 
nagyobbakhoz csatolhatok. A L. országos szer
vezését és irányítását az érdekelt társminisz
terekkel egyetértően a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter végzi, végrehajtó szerve az Orszá
gos Testnevelési Tanács. A L. ügyeit a községi 
testnevelési bizottságok intézik, melyek a székes
főváros minden kerületében, a rendezett tanácsú 
városokban és az O. T. T. által külön kijelölt nagy
községekben működnek. Ahol ily bizottság nem 
alakul, ott a L. ügy'eit a községi képviselőtestület 
látja el. A L.-ben a testnevelés közvetlen ellá
tását a testnevelési vezetők és az ifjúsági okta
tók végzik, kik e célra rendezett időszakos tanr 
folyamokon szerzik meg a modern testnevelési 
élvek ismeretét. A L. főleg a nagyobb költség 
nélkül is űzhető tömegsportokat gyakorolják. 
(Szabad- és rendgyakorlatok, atlétika, úszás, 
labdajátékok, céllövés kis fegyverrel.) A téli 
hónapokban a szabadtéri foglalkozást ismeret
terjesztő előadások, műkedvelő színielőadások, 
oktató íilmelőadások, analfabéta tanfolyamok 
stb. helyettesítik. A L. készültségükről az éven-
kint megtartott járási, vármegyei és országos 
íeventeversenyeken tesznek tanúságot, melyek 
rendszerinthazaflas ünnepségekkel vannak egybe
kapcsolva. 
*Leverhulme (ejted: — hőim), William HesJceth 

Lever, angol nagyiparos, szül. Boltonban (Lan-
cashire) 1851 szept. 19. 1875-ben alapította szap
pangyárát, Sunlight szappana 1886 óta lett világ
hírű. Testvérével együtt gyárakat alapított Mann-
heimban, Sidneyben, Bostonban, Torontóban, Ja
pánban és másutt. 1906—10-ig képviselő is 
volt liberális programmal, 1911. peerré emelték. 
1918-ban gyártelepe részére megvásárolta a 
Hebridák egyik szigetét. 
*Lévi, Sylvain, francia indológus, szül. Paris

ban 1863 márc. 23. A Collégé de Prance tanára. 
Egy évig Tagore indiai főiskoláján is tanított. 
Müvei: Quid de graecis veterum indorum monu-
menta tradiderint (1890); Le théatre indien(1890); 
La doctrine du sacrifice dans les Brahmanas 
(189S);LeNópal(1905—8). 

Levice = Léva. 
.•Levickij, Iván, ukrán író, szül. 1838., megh. 
1918. Müveit rendesen Necsuj álnéven irta. Gim
náziumi tanár volt. Regényeit romantikus nemzeti 
szellem hatja át. Főbb munkái: A Kajdus-család; 
Régi falusi lelkészek és feleségeik; Felhők. 
*LevinéNissen, Eugen, kommunista politikus, 

szül. Szent-Pétervárott 1883 máj. 9. Német
országba ment 1896., majd résztvett 1905. az 
oroszországi forradalomban, később Németország
ban agitált a háború ellen, a forradalom kitörése 

után a független szociáldemokratákhoz csatla
kozott, szerkesztette a Röte Fahne c. lapot; 1919. 
résztvett a müncheni kommunista-felforgatás
ban, mire 1919 jún. 4. hadbírósági ítélettel kivé
gezték. 

Lévna (Livina), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Levoca = Lőcse. 
Lévy Lajos, orvos, szül. Budapesten 1875. 

Szolgálaton kívüli közkórházi főorvos 1921 dec. 
óta, mikor a székesfővárosi Zita-közkórházban 
osztályát megszüntették. 1917 óta a Gyógyászat 
c. orvosi hetilap felelős szerkesztője. Tudomá
nyos és irodalmi munkája a belgyógyászat köré
ben mozog. 

Lévy, l. Auguste Michel (1. XIII. k.: Michel 
Lévy), francia geológus, megh. Parisban 1911 
szept. 21. Elkészítette Franciaország geológiai 
térképét. 

*2. Raphael Georges, francia nemzetgazdász, 
szül. Parisban 1853 febr. 24. Az École des Scien
ces Politiques tanára. Főbb művei: Les conver-
sion de rentes (1886); Le péril financier (1888); 
La vrai Amérique (1894); Mélanges financiers 
(1895); Le métal argent k la fin du 19. siécle 
(1894); L'union monétaire au moyen d'une ban-
que centrale universelle (1895); Les flnances aux 
États-Unis (1898); L'industrie et la eommerce 
allemands (1898); Ce que coüte une guerre impé-
riale anglaise (1901); Le triomphe de l'unité mo
nétaire (1901); Finances de guerre en Russie et 
Japon (1904); Psychologie des placements (1905); 
Principes de monnai et de banque (1907). 

*Lévy-Bruhl (ejtsd: —brill), Lucien, francia filo
zófus, szül. Parisban 1857 ápr. 10. Az Akadémia 
tagja ós a Sorbonne tanára. Főmunkái: La phi-
losophie de TAuguste Comte (1908); La morale 
et la science des moears (1903). Azonkívül még 
ismertebb művei: L'idée de responsabilité (1884) ; 
LAllemagne dépuis Leibniz (1890); History of 
modern philosophy in Francé (1899). 

•Lewis (ejtsd: íuisz), Sinclair, amerikai író, szül. 
Sauk Centreben 1885 febr. 7. Egyetemi tanul
mányai után riporter lett, egyszersmind elbeszélé
seket irt. Művei, melyek Amerikában igen el
terjedtek, a következők: Our Mr. Wrenn (1914); 
The trail of the hawk (1915); Free air (1919); 
Main street (1920); Arrowsmith (1924). Legnép
szerűbb könyve: Babbit (1922). 

Lewisham, London külvárosa, 174,191 lak. 
Lewiston, város Maine északamerikai állam

ban, (1920) 31,707 lak. 
*Lewkowitsch, Július, angol kémikus, szül. 

Ostrovóban (Szilézia) 1857., megh. Chamonixban 
1913 szept 18. A boroszlói egyetemen tanult s 
előbb Heidelbergben volt tanár, majd angol állam
polgár lett. Ipari technológiával foglalkozott, 
főleg a zsiradékokkal és olajokkal. 

Lexer, Erich, német sebész, 1919. Jenából 
Freiburgba ment az egyetemre tanárnak. Újabb 
műve: Wiederherstellungschirurgie (1920). 

Lexington, város Kentucky északamerikai 
államban, (1920) 41,534 lak. 

Lexis, Wilhelm, német nemzetgazdász, író, 
megh. Göttingenben 1914 aug. 24. 

•Leygues (ejtsd: lég), Georges francia állam
férfiú, szül. Villeneuve-sur-Lotban 1858 nov. 28. 
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1885 óta baloldali republikánus programmal kép
viselő és számos alkalommal miniszter volt: 
1885. belügy-, 1898—902. közoktatásügy-, 1906. 
gyarmatügyi, a világháború alatt 1917—20. ten
gerészeti miniszter, 1921. pedig miniszterelnök 
és külügyminiszter. 1926. tagja lett a Poincaré-
kormánynak. 

Leyton, város Angolországban, (1921) 1?8,432 

Lézsa (Leziachovo), Turóc vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
L'Hermitte, Léon, francia festő, megh. Mont-

Saint Perében 1925 júl. 27. 
Lhotzky, Heinrich, német író, újabb müvei: 

Geschichten aus Weihertal naeh japán. Bildern 
(1913); Aus Gotteuchender Zeit (1913); Das 
Evangélium von der Kraft (1914); Der Glaube 
des Tapferen (1914); üm den Völkerfrieden (1914); 
An unsere feldgrauen Jungen (1914); Vom heili-
gen Lachen (1915); Vom Eriében des Glücks 
(1915); Geld oder Lében (1916); Strahlenland 
(1917); Der Mensch und sein Buch (1918); Wenn 
man alt wird (1919); Arbeiten, nichts als arbeiten 
(1919); Das grosse Schweigen (1920); Der Wun-
derpfarrer (1922); Geschichten, die nie veralten 
(1922); Das Geheimnis der Spielkarten und andere 
deutsche Heiligtümer (1922). 

Liard, Louis, francia filozófus ós pedagógus, 
megh. Parisban 1917 szept. 21. 

Liba (Minihof-Liebau), Vas vm. (Tr. A.) 
Libád (Libád), Esztergom vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Libáka (Libichová), Nyitra vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Libánfal va(7Mnesiz,),Maros-Tordavm.(Tr.R.) 

*Libano, délamerilíai város Tolmia colombiai 
departamentóban, (1918) 22,252 lak. 

Libanon,,volt török tartomány, 1920 óta mint 
Nagy-L. (État du Grand-Inban) a francia kor
mányzatra bízott Sziria államszövetség egyik 
részállama, ter. 9321 km*, (1924) 598,062 lak. Fő
városa Beirut. 

Libaton (Libotin), Szolnok-Doboka vmegye. 
(Tr. R.) 

Libau (lettül Leepaja), most Lettország Kur-
land (Kurzerne) tartományának fő- és kikötővá
rosa, (1921) 65,000 lak. A világháborúban 1915 máj. 
7. németek szállták meg. 

Libéria, afrikai néger köztársaság, 1922 óta 
az Egyesült-Államok védnöksége alatt áll, 95,400 
km!, mintegy 1V» millió lakossal és 20,000 
amerikai libériáival. Fővárosa Monrovia. A vi
lágháborúban a németek, kolóniáik elvesztése 
után, igyekeztek L.-ba fészkelni magukat, de 
1917. L. belépett a szövetségesek közé s kiűzte 
a németeket. L. a béketárgyalásokon is részt vett. 
Elnöke 1920-tól állandóan King. V. ö.: Wal-
ker, Hist. of L. (1921); Beeve, The black Repub-
lic (1923); Durrant, L. a report (1925). 

•Liberty (ejtsd: Uberti), vászonnemű, melyet az 
azt forgalombahozó Liberty angol nagyiparosról 
(1843—1917) neveztek el. 

Libetbánya (L'ubietová), Zólyom vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Libia (La L. Italiana), az 1912-iki puchyi 
békében Olaszországnak adott gyarmat Észak-
Afrikában, Egyiptom és Tunisz közt, két részre 
oszlik: Tripolitania és Kirenaika gyarmatokra. 

Libíckozma, kisk. Somogy vm. (1920) 997 lak. 

Liborcsudvard (Liborca Dvorec), Trenesén 
vm. (Tr. Cs.-Szl.) 

Lice (Licince), Gömör és Kishont vm. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

*Lichard Dániel,tót író, szül. Tótlipcsén 1812., 
megh. Szakolcán 1882. Evang. lelkész, majd ma
tematika-tanár, később lapszerkesztő volt. 186L 
megindította a Slovenské Noviny című politikai 
lapot Svetozorcimű mellékletével. Szerkesztett tót 
naptárakat Domová Pokladnica (Házi kincstár) 
címen. Szerkesztette az übzor (Szemle) címft 
gazdasági folyóiratot és írt tót gazdasági olvasó
könyvet a nép számára. 

Lichnowski, Kari Max, herceg, német diplo
mata 1912—1914-ig londoni nagykövet volt és 
angol szimpátiáját a háború alatt sem titkolta. 
Meine LondonerMission 1912—WWc^Bethmann-
Hollweg kancellár ellen irányult müve miatt, 
melyben a német kormányokat okolja a háború 
kitöréséért s amelyben Anglia engedékenységét 
hangsúlyozza, a porosz Urakházából kizárták. A 
nacionalisták ellenszenve miatt kénytelen volt 
egyidőre Svájba költözni. 

Licht, Hugó, német építőmérnök, megh. Lip
csében 1923 febr. 28. 

Lichtenberg, egykori német fejedelemség, 
porosz birtok D.-i része 1919-től a Saar-terület-
hez tartozik. 

Lichtenberg, 1. Berlin-Lichtenberg, XX. köt. 
Lichtenberg Kornél (mindszenti), orvos, egye

temi magántanár, az egészségügyi főtanácsosi 
címet kapta. 

•Lichtenstein-Callenberg, város Szászország
ban, (1925) 11,770 lak. 

Lichterfelde, 1. Berlin-Lichterfélde, XX. köt. 
Lichtwark, Alfréd, németművészeti író, megh. 

Hamburgban 1914 jan. 13. 
Lickóvadamos, kisk. Zala vm., (1920) 425 lak. 
Liosérd (Licartovce), Sáros vm. (Tr. Cs.-Szl.) 
Lida, város Lengyelországban, (1921) 13,401 

lakossal. 
Lidértejed (Lidértejed), Pozsony vmegye. (Tr. 

Cs.-Szl.) 
Lie, Bernt Bessesen, norvég író, megh. Krisz

tiániában 1916 júl. 
Liebermann, 1. Leó (szentlőrinczi), kémikus, 

megh. Budapesten 1926 júl. 20. 
*2. L. Leó (szentlőrinczi), ifjabb, szemész, 

szül. Budapesten 1883 márc. 13. 1905-ben avat
ták orvosdoktorrá a budapesti egyetemen, ahol 
1914. a szemészet magántanára lett. 1916-ban 
a Rókus-kórház szemosztályának főorvosává, 
1924. egyetemi rendkívüli tanárrá nevezték ki. 
A Magyar Szemorvostársaság alelnöke. Számos 
szemészeti szakközleményt és népszerű egészség
ügyi vonatkozású cikket irt. A Budapesti Orvosi 
Újság szemészeti rovatának szerkesztője, a Zen-
tralblatt für die ges. Ophthalmologio magyar
országi referense. 

Liebert, Eduárd, porosz tábornok, a világ
háborúban újra szolgálatba lépett, 1914. Lodz 
kormányzója, 1916. gyalogsági tábornok lett. 
Újabb műve: Aus einem bewegten Lében (1924). 

Liebing = Rendek. 
Liebisch, Theodor, mineralógus, megh. Ber

linben, 1922 febr. 2. 
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