
Hadsi (arab), az a mohammedánus, ki a mekkai 
bucsujárásban részt vett; h a d s , a mekkai bucsuj. 
Hadsi Loja, 1878. a boszniai' mohammedán fölke

lők vezére, szül. 1834. Mikor az osztrák-magyar ha
dak Boszniába bevonultak, ő volt a fellázadt nép 
vezére; sebesülten fogságba került. Akkor kegyel
met kapott. Később kivándorolt s f Törökországban. 

Hadszámla, enumcratio, eposzokban szokásos elő-
sorolása vmely hadsereg kiválóbb vitézeinek, pl. a 
Zrinyiászban, Zalán futásában, Toldi szerelmében. 

Hadtápügy v. h a d t á p-s z o 1 g á 1 a t, azon intézmé
nyek és intézkedések összesége, melyek a mozgósított 
hadsereg hadmiveleti képességének fentartását, a hazá
jával való összeköttetésének biztosítását czélozzák, a 
sereg háta mögötti katonai forgalmat szabályozzák. 

Hadtest, rendesen három hadosztályból és tábor
szernagy v. altábornagy vezénylete alatt álló sereg. 
Közös hadseregünk 15 hadtestre oszlik; h. p a r a n c s 
n o k s á g , a hadtest hadkiegészítő kerületeit magában 
foglaló terület parancsnoksága. 

Hadtörténelem, a történelem azon ága, mely a 
multak katonai mozzanatait, a honvédelmi szervezet 
fejlődését, a hadászat és harczászat elveinek a régi 
időkben való alkalmazását igyekszik megvilágítani. 
A magyar hadtörténelem felderítésének feladatát szol
gálja az 1888-ban megindult Hadtört. Közlemények 
czimü folyóirat. 

Hadtudomány, a hadviseléssel, a háború végső 
czéljának az ellenség legyőzésének helyes elérésével 
foglalkozó tudomány; legfőbb ágai a hadászat és a 
harczászat (1. ezeket). 

Hadügyminisztérium, k ö z ö s , Bécsben székelő leg
főbb közös katonai hatóság, melynek hivatása a kö
zös hadsereget és hadi tengerészetet egységesen szer
vezni és föntartani. Áll egy elnöki irodából és 15 osz
tályból. Hadügyminiszter báró Bauer Nándor (1. e.). 

Hadúr, epikai költészetünkben az ősmagyarok 
nemzeti istene, minden mythologiai alap nélkül Ara
nyos-Rákosi Székely Sándor által (»Székelyek Erdély
ben* cz. 3 énekes eposzában, 1822.) költött alak, 
melyet Vörösmarty s a többi eposzirók is felhasznál
tak. Székelynél a név még »Haddur« alakban fordul 
elő (ad analógiám: Juppiter), a vers kedveért. Vele, 
mint a jó kútfejével, szembe helyezték a gonosz 
istenséget, kit Székely az Erdélyben ismeretes pusz
tító szélvész után Nemerének, Vörösmarty pedig a 
párszi vallástanban szereplő Ahrimán (1. e.) után 
Ármánynak nevezett el. Ma »legfőbb hadúr* a király
nak, mint a hadsereg legfőbb parancsnokának neve. 

Hadüzenet, az egyik állam azon, bizonyos forma
ságok közt történő nyilatkozata, hogy egy másikkal 
megszakítja a békés érintkezést s a köztük fölmerült 
vitás kérdést a fegyverhatalom eldöntésére bízza. 

Hadviselés, az ellenség leverésére irányuló intéz
kedések összesége; lehet t á m a d ó v. v é d e l m i . 

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt. . . verssor 
P e t ő f i n e k jósszellemmel irt »Szeptember végén* 
cz. elégiájából. 

Haemorrhagia (gör.), vérzés. 
Haemorrhoidák, a r a n y e r e s c s o m ó k , viszeres 

vérpangás folytán képződött csomós véredénytágu-
latok a végbélnyilás körül, melyek főleg ülő élet
módú egyéneknél fejlődnek ki, s többnyire fájdalom
mal, végbélvérzésekkel járnak. Kezelés: a táplálko
zás és székelés rendezése; langyos v. hideg ülőfür
dők; esetleg a csomók lekötése v. műtéti eltávolítása 
kimetszés v. kiégetés által. 

Haemus, 1. Balkán. 

Haeresis (gör.) eretnekség (1. e.). 
Haeseler G o 111 i e b gróf, porosz tábornok, szül. 

1836. jan. 19. 1853. hadnagy, 1873. tábornok, 1890. 
hadtestparancsnok. 

Ha férfi lelkedet Egy hölgyre föltevéd, S az üdvös
ségedet Könnyelműn tépi szét. . . V ö r ö s m a r t y bor
dalának kezdete a »Czilley és a Hunyadiak* czima 
szomorujátékában s Erkel »Bánkbán«-jában. 

Ha férfi vagy, légy férfi, S ne hitvány, gyönge báb. 
Mit kény és kedv szerint lök A sors idébb-odább. 
Pe tőf i egyik költeményének kezdete. 

Hafiz, S e m s z e d d i n M o h a m m e d , persa költő,« 
Kelet legnagyobb lyrikusa, szül. 1320. körül Siráz-
ban, f 1389. Szerzetes volt, de szabadelvüsége miatt, 
kül. hogy a Korán által tiltott borivást dicsőité ver-1 

seiben, rendtársai előtt nem volt kedvelt egyéniség. 
Annál nagyobb kegyben állt a Moszaffer uralkodó
ház fejedelmeinél, kik többféle kitüntetésben részesí
tették. Dalait életvidám világnézlet, ragyogó nyelv, 
művészi külalak jellemzik. Már életében nagy hír
névre emelkedett, s a költő érezte is önbecset, mert 
igy énekelt : 

Ha dicsekszik énekével 
A száznyelvü fülmile, 

Hafiz őt megszégyeníti 
S persa dallal küzdi le. 

Hírneve máig sem csökkent, költeményei egész Keleten 
nagy népszerűségnek örvendenek s sirja látogatott 
búcsújáró hely. Magyarul előbb Fábián Gábor adott 
ki egy kötetet H. verseiből (»H. persa költő Diván-
jából ghazélák és töredékek*), Berecz Károly »Száz-
szorszépek* czimü gyűjteményében (1858.) közölt 
néhány H.-forditást, de legtöbbet tett a költő megis
mertetése körül Erődi Béla, kinek fordításában 2 köt. 
jelent meg H. müveiből (1872.), a költő részletes élet
rajzával. 

Hagar, Ábrahám pátriárka ágyasa, kitől Ismael 
származott. H. a középkori zsidó irodalomban annyit 
jelent mint: magyar — csak néha annyit mint: 
arab — és Hagarországnak nevezik héberül Magyar
országot. 

Hágatás, 1. fedezés. 
Hagen, iparüző város Arnsberg porosz kormány

kerületben a Volme mellett, 35.000 lak. Vas-, aczél-, 
bádoggyártás. 

Hagenau, város Alsó-Elzászban, 14.0001. Szövőipar. 
Hagersdorf, magy. Karácsfa. (Vas m.) 
Haggai, zsidó próféta, a zsidóknak Babyloniából 

való visszatérése idejében élt. Beszédei, melyeket H. 
kis könyve tartalmaz, a második templom felépítésére 
buzdítják a zsidókat. 

Haggard H e n r i k Rider , angol regényiró, szül 
1856. június 22. Beadenhamban ; nagy utazásokat 
tett; voltlslandban, Eg}'iptomban, hat évet töltött Dél-
Afrika vad országaiban. 1882. óta számos regényt 
irt, melyből többet magyarra is lefordítottak. 

Hagion Oros, 1. Athos. 
Hagiographák (gör., héb. Kethubim), szent iratok, 

az ó-testamentom 3. alkotó része. 
Hágó, magasabb hegység azon része, melyen át 

közlekedési ut vezet. 
Hagyaték, hereditas, az elhunyt jogainak és köte

lezettségeinek összesége, amennyiben ezek nincsenek 
kizárólag az elhunytnak személyéhez kötve, szűkebb 
értelemben az elhunyt után maradt vagyon az adós
ságok leszámítása után. L. öröklés. 

Hagyján, indulatszó : ám legyen ! tűrhető ! 
Hagyma, allium, növény a liliomfélék (liliaceae) 

rendjéből. A f o g h a g y m a , a. sativum, hengeres tő-



kocsánya 60—90 cm. m. Czikkes hagymája gömböly
ded és fehér v. haloványpiros, száraz hártyákkal van 
takarva; átható szagú, erős, csípős izü. Hazája Dél-
Európa. A póré-v. p á r h a g y m a , a. por rum, levele 
széles, lapos, sima; hagymája alig vastagabb, mint 
a tőkocsány töve. Mindkettő hagymája zöldségül 
szolgál. A v e r e s h a g y m a , a. cepa, h.-ja egymásba 
boruló, húsos levelekből áll, melyek kívülről vékony, 
száraz, sárgásveres hártyákkal vannak borítva. Tő-
kocsánya 1 m. m., belül üres, szintúgy levelei is. 
Veteményes kertekben termesztik. Zöldségül használ
ják; a nép nyersen is eszi. A c s ö v e s h., a. fistulo-
sum, szára középen felfúvódott. A m e t é l ő h., a. 
schoenoprasum, vékony, füszerü levelei miatt mivelik, 
melyeket apróra összevagdalva használnak. A mo
gyoró h., a. ascalonicum, apró, szelídebb izü h.-faj, 
mely rendesen több apró hagymát alkot. 
Hagymáz, typhus, heveny fertőző bántalom, mely

hez gyakran súlyos agyi tünetek társulnak (idegláz). 
Három alakja ismeretes. 1) K ü t e g e s h a g y m á z , 
t. exanthematicus, mely gyakran nagy járványokban 
lép fel. Kezdeti tünetei: gyengeség, fejfájás, rázó-
hideg, 40—41° láz; azután apró veres kanyarószerü 
kiütés lép fel a bőrön, az arcz kivételével. A láz a 
második hét vége felé éri el tetőfokát, a foltok el
kékülnek, azután gyakran hirtelen krizis áll be izza-
dással s a láz csökkenésével. Lassú üdülés; némely
kor halálos utóbajok. A küteges h. keletkezését és 
terjedését elősegítik a rossz levegő, tultömött laká
sok, éhség és nyomor (éhhagymáz). Kezelés: hideg 
fürdők; tüneti kezelés. 2) H a s i h.; t. ábdomindlis, 
az Ebert-féle typhusbacillus által okozott betegség, 
mely rendesen a vékonybelek tüszőiben székel s azo
kat fekélyekké változtatja. A fekélyek át is törhet
nek, minek folytán bélátfuródás, hashártyalob állhat 
be. Kezdeti tünetei: borzongás, fejfájás, étvágytalan
ság, hőemelkedés; székrekedés, később hasmenések; 
az első hét végén lépnagyobbodás, a 2. hét elején 
szórványos kiütés (roseola) a hason, mellen. A láz 
40—414-ra emelkedvén a 3. hét végéig, súlyos ese
tekben a 4—6. hétig eltart, ekkor lassú oszlás (lysis) 
alakjában beáll a lehevülés. A hasi h. terjedését elő
mozdítják a levegő és ivóvíz; tapasztalás szerint 
a hasi h. fellépése összefügg a talajvíz hirtelen 
sülyedésével. Kezelés: a láz ellen hideg begön-
gyöngyölgetések, hűvös (16 —22°-os protrahált) für
dők ; cognac, szilárd tápok megvonása ; Stokes mix
túra ; a fejre hideg borogatások ; székrekedés ellen 
csórék ; hasmenés ellen salepfőzet, bismuth. subnitr., 
kemnye v. tannin csőrék. 3) Typhus recurrens febris 
s. recurrens, visszatérő láz, 1. e. 
Hagyomány, a nép ajkán élő, nemzedékről nemze

dékre hagyott, szájról szájra átszálló emlékezete bi
zonyoseseményeknek és dolgoknak, mint az a népköl
tészetben, mondákban, mesékben, közmondásokban 
stb. nyilvánul (nép- v. szájhagyomány, traditio). A 
kath. egyházban a Szentírás mellett a hit másik kút
feje; protestánsok nem ismerik el. 
Hagyomány, legatum, az örökhagyó vagyonából 

az örökösön kivül egyesekre végrendelet folytán jutó 
egyes vagyonrészek, melyek nem mint az egész ha
gyaték hányadrészei, hanem egyes különálló részek 
jutnak a h.-ra. 

Háhn (Havas) Adolf, philologiai és széptani író, 
szül. 1859. Hódmező-Vásárhelyt, előbb Szegeden, 
majd 1884-től Aradon, 1888-1889. Székely-Udvar
helyt, jelenleg a székesfehérvári áll. főreáliskolánál 
tanár. Aesthetikai, írod. tört. és tanügyi czikkeket 

irt, kiadta Dugonics Tárházi-ját (1882.) s Gyön
gyösinek egy ismeretlen költeményét (Olcsó könyv
tár 1884.), sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és be
vezetéssel ellátta az Athenaeum ujabb Petőfi-kiadá
sait (1890-től). 

Hahnbach, magy. Kakasfalva. (Szeben m.) 
Hahnemann S á m u e l K e r e s z t é l y F r i g y e s , a 

homoeopathia megalapítója, szül. 1755. ápril 10-én 
Meissenben, f 1843. jul. 2. Parisban. Számos orvosi 
művet irt. 

Hahn-Hahn I da grófnő, német írónő szül. 1805. 
f 1880. Igen sokat, verset, uti rajzot, regényt ir t ; 
néhányat magyarra is lefordítottak. 

Hahnke V i l m o s , porosz tábornok, szül. 1833.; 
1851. hadnagy, 1881. tábornok, 1888. a császári 
katonai iroda főnöke; több katonai munkát irt. 

Hahóthy S á n d o r , fővárosi polgári iskolai tanár, 
a polg. isk. orsz. tanáregyesület elnöke, a főváros 
törv. hatósága által a légszeszfogyasztás vizsgálá
sára kiküldött szaktanár, szül. 1850. aug. 20. Kussón, 
Nyitra m. Irt tankönyveket, tanügyi és természet
tudományi czikkeket. 

Haidarabad (Hyderabad), 1) város Kelet-Indiában 
a Mussy m., 393.000 lak. A nizam székhelye ; a vá
rosban számos templom. Elénk ipar és kereskedelem. 
H. állam, a nizam birodalma Kelet-Indiában, brit 
fenhatóság alatt, ter. 211.872 km 8, 10,458.930 1.; — 
2) a Sind terület fővárosa Bombay elnökségben az 
Indus delta m., 58.000 lak. 

Haideboden, magy. Fenyér, Hangásföld. (Vidék 
Mosony m.-ben.) 
Haikvan-tael, Khina pénzegységének neve, Vi« 

kat ty= 37.783 g. tiszta ezüstöt kellene tartalmaznia, 
de csak 9 8 5 / iooo finom ezüstből verik ; értéke jelenleg 
3 frt 45 kr. ezüstben. 
Hainan, khinai sziget, Kuangtung tartományhoz 

tartozik, ter. 34.100 km 2, 2 millió lakossal. Főhelye 
Kiangtsan. 

Hainburg, város Alsó-Ausztriában a magyar hatá
ron a Duna m., 5000 lak. Nagy dohánygyár. 

Haircords (ang., hérkordsz), finom fehér gyapot
szövet, szines hossz-sávokkal. 

Haiti (Hayti, San Domingo), a Nagy-Antillákhoz 
tartozó sziget Nyugat-Indiában, ter. 77.253 km 2, 
1,377.000 lak. Földje termékeny ; főbb kiviteli czik-
kek: kávé, kakaó, mahagóni, campechefa, méz, viasz, 
bőrök, gyapot, dohány. Lakói négerek, mulattok és 
kevés európai, vallásra nézve róm. kath. Feloszlik 
2 köztársaságra: 1)H. k ö z t á r s a s á g (néger közt.), 
ter. 28.676 km 2, 960.000 1. Fővárosa Port-au-Prince. 
Jelenlegi elnöke Hippolyte ; — 2) San D o m i n g o , 
előbb spanyol birtok. L. Domingo. 

Haj (leírását 1. hajzat), fontos kereskedelmi czikk, 
melyet nagyban használnak vendéghaj előállítására; 
különösen nagy mennyiségű emberi hajat hoz for
galomba északi és nyugoti Németország, továbbá 
Khina, honnan gyakran egész hajók indulnak el 
Európába hajjal megterhelve. 

Háj, a test különböző helyein, főleg pedig a bőr 
alatt felszaporodott zsírszövet, mely egyes állatfa
joknál jelentékeny vastagságú réteget alkot. L. zsír. 
H á j a s e l f a j u l á s , 1. zsiros elfajulás. 

Hajadoni jog, jus capillare, régi jogunkban h. leá
nyoknak azon jogkedvezménye, hogy a fiági javak
ból atyjuk örököseitől lakást, tartást és kiházasitást 
követelhettek; e teher illette a fiági javak örököseit, 
magszakadás esetén pedig a fiscust. 
Hajcsövesség, capillaritas, 1. hajszálcsövesség. 



Háj daganat, lipoma, lebenyes zsírszövetből álló 
veszélytelen álképlet, mely a test legkülönbözőbb 
helyein előfordulhat. Kezelése : kiirtás. 

Hajdina, tatárka (1. e.). 
Hajdú L a j o s , curiai biró, szül. 1815., 1843. sáros

megyei tiszti ügyész, 1850. eperjesi, aradi és nagy
váradi orsz. tszki tanácsos és államügyész, 1862. 
táblai biró s Biharm. főispáni helytartója, 1866. pesti 
táblai biró, 1869. pénzügyi tszki, 1870. bp. táblai, 
1882. curiai biró. 
Hajdu-Bagos, község Biharm., 1637 lak. Határában 

a Horgas és Sziksós tavak. 
Hajdúk, a régi magyar gyalogos katonaság egy neme, 

a XV. század végétől határőri szolgálatot teljesítet
tek, később zsold és rendes ellátás hiányában fegye-
.lem nélküli kóbor csapatokká váltak v. pedig egyes 
hatalmaskodó főúr szolgálatába szegődtek és garáz
dálkodásaikkal a XVI. század majdnem valamennyi 
országgyűlésének legszigorúbb intézkedéseit von
ták magukra, valamint az őket zsoldjukban tartó 
urakra. A s z a b a d h a j d ú k nagy részét Bocskay 
István Szabolcs vármegyében letelepítve, 1605. decz. 
12. nemesi rangra emelte s nekik és utódaiknak teljes 
adómentességet biztosított. II. Mátyás Bocskay ez in
tézkedését helybenhagyta (1609: IX. t.-cz.) s azon 
hajdú városok, melyek jogaikat állandóan megtartot
ták: Böszörmény, Hadház, Dorog, Nánás, Vámos-
Pércs és Szoboszló (1. mindegyiket külön), ettől fogva 
szabad ker. alkottak. Az 1715: CV. t. cz. a Ha jdú
k e r ü l e t e t Szabolcs vm. alá rendelte, de III. Károly 
1726. nov. 13-ki kiváltságlevele megerősítette annak 
önkormányzati jogait, azzal a változtatással, hogy a 
hajdúk köteleztettek a közadózás terhében részt venni. 
A kerület mint valóságos törvényhatóság, az 1790 : 
XXIX. t.-cz.-ben országgyűlési követküldés jogával 
ruháztatott fel. Főkapitányát 1699-től maga válasz
totta az udvari tanács megerősitése mellett; 1809-től 
az általa felterjesztett három jelölt közül a kormány 
nevezte ki. Az 1848 : XXVI. t.-cz. meghagyta a ker. 
Önkormányzatát. Az 1876: XXXIII. t.-cz.-ben a hajdú
kerületből H a j d ú m e g y e alakíttatott. Az ország 
többi részében elszórva élő hajdúk részint nemesítés 
utján az egyes vármegyékbe kebeleztettek be (1618: 
LXXIII. t. cz.), részint idők folyamán földesúri hata
lom alá kerültek. 

Hajdú vármegye, határai: Szabolcs, Bihar, Jász-
Nagy-Kun-Szolnok, Heves és Borsod vmegyék. Terü
lete 3353-22 km 2, 190.878 lak. A megye csak 1876. ala
kíttatott és pedig a volt Hajdu-kerületből, Szabolcs 
és Bihar vmegyéktől elszakasztott községek terüle
teiből; é. része a Nyírséghez tartozik, s homokbucz-
kák, hullámos dombsorok jellemzik. Más részét a Tisza 
áztatja. Néhol a fekete föld mellett a vadszík vizet 
át nem eresztő rossz talaja mutatkozik, s ily terüle
ten vannak a sziksós kivirágzások és a sziksós tavak. 
A Tisza csak határát érinti, de áradáskor messze 
bejár a megyébe. A belvizek összefolyásából erek 
támadnak, ilyen a Hortobágy, Papér, Kadorcs, Kösi 
stb. Mezőgazdasága és marhatenyésztése igen fejlő
dött. (Híresek a hortobágyi gulyák.) Dohánytermelés. 
Van 2 járása, a balmazújvárosi és nádudvari. Kevés, 
de népes községe van. Van 1 önálló törvényható
sága (Debreczen), 3 rend. tan. városa és 16 községe. 
Tartozik a 39. hadkiegészítő kerülethez, a 3. honvéd 
ezredhez és a 7—8. népfölkelési járásokhoz. Szék
helye Debreczen, melylyel 7 (Debreczen 3, Böször
mény maga egy) képviselőt választ. Történetét 1. 
hájduk. 

Hajfestő szerek, colorantia, a hajzat szinét meg
változtató szerek. F e k e t é r e fest a henna, a lawsonia 
inermis leveleiből készült pasta ; g e s z t e n y e b a r 
n á r a fest a friss dióhéj nedve, melynél állandóbb a 
pyrogallol. A vörös hajat s z ő k é r e festi a hydrogén 
superoxyd 15 — 20 °/0-os oldata. Az ólomtartalmú fes
tékek állandóbbak, azonban mérgesek. 

Hajhullás, lehet bőrbántalmak következménye, 
mint a lépvarnál (favus), hol a hajzat fakóvá válik s 
könnyen kihull, vag)' a tartó sömörnél (herpes ton-
surans, sycosis), hol a hajzat eltöredezik; vagy pedig 
a fej egyes részein körülirottan jelentkezik a hajhul
lás, ez az önszenvi hajh., 1. area celsi. 

Hajitó dárda, az ókori népek és jelenleg a vad 
népek támadó fegyvere, könnyű és rövid dárda, me
lyet nem ütésre, hanem dobásra használnak. 

Hajitó lövedék az, melynél gyengébb lőportöltetet, 
hajitó töltényt, használnak, hogy a lövedék gör
bébb röppályát irjon le, s így a lövés ellen fedezett 
czéltárgyakat is találhasson; a lövedék szerint van: 
ürlövedek-,shrapnel-és gyúlövedék-haji t á s . Némely 
löveg egyáltalán a hajításra szolgál, így a mozsár 
és taraczk. 

Hajitó mozgás, vmely hajított test a dobás által 
nyert kezdő sebesség és a nehézségerő behatása 
folytán parabolát ir le, de a levegő ellentállása a pá
lyavonalat ezen görbétől eltéríti. 

Hajlás, vmely vonalnak, siknak eltérése a vízszin
testől; a h. nagyságát az általok bezárt szög, ha j lás 
szög , fejezi ki. 
Hajlékrendszer, cottage-rendszer (1. e.). 
Hajlítás, az ige ragozása az indogermán nyelvekben. 
Hajlitásra való igénybevétel, akkor áll elő, ha 

vmely egy, két, v. több ponton befalazott v. alátá
masztott gerendát megterhelünk. A gerenda a terhelés 
alatt meghajlik, s a szálakban egyik oldalon huzási, 
másikon nyomási feszültség keletkezik; egyensúly-
állapotnál a feszültség ellentállási nyomatéka — a 
teher v. erő nyomatékával. 

Hajlított bútor, készítésére majdnem kizárólag erdei 
bükkfát használnak, melyet vékony rudakká kimet
szenek, 6 — 24 órán át nedves vízgőzben megpuhíta
nak, géppel meghajlítanak, s azután mintába sajtol
nak. Kiszárítása árnyékban történik. H. b.-t ilyképen 
első izben az angol Sargent J. állított elő a 30. évek
ben, később a német Thonet Mihály ezt nagyban fej
lesztette, kinek magyar- és morvaországi gyáraiból 
kikerült h. b.-ai az egész világon elterjedtek. 

Hajnal, azon időszak, melyben a nap látszólag a 
látóhatár fölé emelkedik ; szürkület (1. e.). 

Hajnalcsillag, a Venus bolygó, 1. Venus. 
Hajnik Imre, egyetemi tanár, szül. 1840. Pesten; 

1864. jogtudor ; 1863. pozsonyi jogakadémiai, 1876. 
bpesti egyetemi tanár. Számos magyar jogtörténelmi 
tanulmányt és nagyobb munkát irt. A főbbek: Magy. 
alkotmány- és jogtörténet (Budapest 1872.), Egyet, 
európai jogtörténet (Bpest 1872.), A királyi könyvek 
(1879.), A perdöntő eskü (1881.), Az örökös főispán
ság (1885.), A király bírósági személyes jelenléte 
(1892.) stb. 1871 óta lev., 1880 óta rendes tagja a 
m. tud. Akadémiának. 

Hajnóczy József , a magyar Jakobinusok egyike, 
a Martinovics-féle összeesküvés egyik vezéralakja, 
szül. 1750. Aszódon, hol atyja ev. lelkész volt. Szé
chenyi Ferencz gróf magántitkára lévén, ez mint zág
rábi kir. biztos 1786. szerémi alispánná neveztette 
ki, 1790. udv. kamarai titkár. Mint a franczia forra
dalmi eszmék lelkes hive, demokratikus röpiratokat 



tett közzé, 1794. pedig a Martinovics által megindí
tott mozgalom főrészesévé lőn, miért társaival együtt 
1794. aug. közepén elfogatott, s 1795. april 27. ha
lálra ítéltetve, május 20. Budán a vérmezőn ötödma
gával kivégeztetett. Fraknói Vilmos, Martinovics és 
társai összeesküvése (1880.). 
Hajnövesztő, különböző összetételű, leginkább 

viaszkenőcsből és növényi anyagokból álló kenőcsök, 
pomádék és folyadékok, zsongitó szerek, melyek a fej
bőrre állítólag zsongitó befolyást gyakorolnak, a haj
szálak növését elősegítik s élettartamát hosszabbít
ják. Ilyenek a decoctum és a tinctura chinae, a chi-
ninum tannicum, az illatos anyagok, az alkoholidák, 
izgató szerek (cantharides, sabina, helleborus, stb.) 
Áz alkoholidák bő faggyúelválasztás esetén javal-
tak, de a hajat törékenynyé teszik és szinét meg
változtatják. Legbiztosabb a fejbőr észszerű ápo
lása, száraz hajzatnál mérsékelt zsírozás, hajvizek 
óvatos használata, korpádzás esetén boraxos vízzel 
való mosás. A titkos összetételű h.-ők és hajfestők 
gyakran mérges alkatrészeket tartalmaznak. 
Hajó, ember- és áruszállításra berendezett nagyobb 

vízi jármű; van tengeri, csatorna-, kereskedelmi, 
hadi, vitorlás és gőzhajó. Vmely h. nagyságát azon 
víztömeg súlyával (1000 kg. = 1 tonna) fejezik ki, 
melyet az uszó h. kiszorít (déplacement, 1. e.) v. 
pedig befogadó képességével v. tonnatartalmával. A 
gőzhajó lehet: k e r e k e s g ő z ö s , melynél a hajtó-
készülék a h. mindkét oldalán közös gerendelyre 
erősített két lapátkerékből áll; c s a v a r g ő z ö s , 
(1. e.); t u r b i n a - v. r e a c t i ó s - p r o p e l l e r , melynél 
mindkét oldalon könyökös cső van, melyen keresz
tül a centrifugális szivattyúval beszivattyuzott víz 
kifoly és visszahatása a hajót hajtja, s pedig előre, 
ha a csőszájak hátrafelé állanak s megfordítva. Már 
1707. Papin kerekes gőzöst épített és sokféle kísér
letezés után Fulton 1807. a Hudson folyón a gőz
hajózást megkezdette. — A hajó váza áll: a tőgeren-
dából, a többé-kevésbbé függőlegesen állitott orr- és 
fartőkéből, a tőgerendára harántosan menő bordákból 
és a fedőgerendákból. A bordákra erősitett pallókat 
varrás s szurokkal és csepüvel való iszkábálás által 
vizáthatlanná teszik. A h. fenekét rézlemezzel borít
ják, s így védik a furó bogarak, valamint kagylók, 
tengeri fű stb. lerakodása ellen. A bepallózott fedő
gerendák alkotják a fedélzetet, mely nagyobb h.-n 
több magasságban van elhelyezve. A 30. évek óta 
rendesen vasból, s mostan összeszegecselt aczélleme-
zekből építik a hajót, melynek kettős feneket adnak, 
mely a bordákkal és hosszvederekkel vízmentes, 
négyszögletes szekrényeket alkot. A h. felszerelése: 
árboczok, vitorlák, kötélzet, horgonyok, sajkák, 
műszerek stb. 
Hajó, a műépitészetben a templomnak belső tere, 

nagyobbaknál van: fő- v. k ö z é p h.; 2, 4, 6 o l d a l 
v. mellék h., mely keskenyebb és alacsonyabb, s 
csak a csarnoktemplomnál = magas a főh.-val; 
ezen hajók oszlopsorok által vannak elválasztva; 
ke resz t h., a szentély és a hosszépület között. 

Hajóbér, a hajónak szállításra használásáért fize
tett, díj ; egyes hajótársulatok az áru szállítására 
külön díjszabást állapítanak meg, de nagyobb rako
mánynál a küldő az egész hajót kibérelheti. A hajó-
bérlési üzlet központja London ; a közvetítők a 
h a j ó a l k u s z o k ; a hajó kibérlésére vonatkozó szer
ződésnek charter party a neve. A bpesti tőzsdén is 
vannak hajóalkuszok és a hajózási díjtételek, melyek 
a szállítási adó beleértésével, azonban a biztosítási 

dij kizárásával határoztatnak meg, a tőzsdei forga
lom egyik ágát és a rendes jegyzés tárgyát képezik. 

Hajóbevallás, a hajóskapitánynál levő jegyzék a 
szállításra átvett árukról; benne meg van jelölve az 
áruk rakodási és rendeltetési helye, a hajó nagysága, 
neve és a kikötő, a honnan elindult; a hajón levő 
áruk, csomagok, ládák stb. száma, jele, súlya, meny-
nyisége és minősége; a h. a rendeltetési kikötőben 
az elvámolás alapjául szolgál. 

Hajócsatorna, 1. csatorna. 
Hajócsavar, 1. csavargőzös. 
Hajóengedély, 1. hajózási engedély. 
Hajóhad, a hadi tengerészet legfontosabb része; 

magában foglalja mindazon hajókat, melyek köz
vetve v. közvetlenül a tengeri harczban résztvenni 
hivatvák. 

Hajóhíd, a folyónak keresztben egymás mellé álli
tott és összekötött nagyobb ladikok által való át
hidalása, melyekre gerendát és padlót raknak. A 
hajók átbocsátására több ladik könnyen kikapcsol
ható és visszahelyezhető. Nagy szerepet játszik a 
katonai életben; a készletben tartott és szállítható 
vasladikokkal (pontonok) a hidászok a leghosszabb 
hajót néhány óra alatt összeállítják. 

Hajójegyzék, az állam összes kereskedelmi hajói
ról a tengerészeti, illetőleg az ez alá rendelt révható
ságok által vezetett nyilvántartás, melybe a hajóra és 
tulajdonosára vonatkozó adatok jegyeztetnek. A be
jegyzés megtörténtéről az illető hatóság két okiratot 
állit ki: a j e g y z é k l e v e l e t és a haj ó - á c s l e v e l e t , 
melyeket a hajó mindig magával vinni tartozik; 
előbbi a hajó nemzetiségét és hajózási jogát, utóbbi 
a h. tulajdonjogát bizonyítja. E 2 okiraton kivül 
még egynek kel! minden hajón lenni, a h a j ó s l e 
g é n y l a p n a k , melyen a hajóskapitány, a legénység 
és általában minden egyes, a hajón levő személy fel 
van jegyezve. 

Hajókölcsön, a hajóskapitány által vmely dij biz
tosítása és a hajó, annak terhe és esetleg a fuvarbér 
v. ezek egyikének elzálogosítása mellett felvett köl
csön, melynél a hitelező a hajó elzálogositott tár
gyaira vonatkozó igényeit csak a hajó rendeltetése 
helyén érvényesítheti. Az ilynemű kölcsönről kiállí
tott okirat a h a j ó s v á l t ó . Ily kölcsönt a kapitány 
csak akkor vehet fel, ha kikötőjéből már elindult; 
a kölcsönvett összeg a hajó épentartására szolgál. 

Hajólevél, egy v. több vizi járműre nézve a köz
igazgatási bizottság állítja ki azon hajótulajdo
nosok részére, kik hajózási engedélylyel birnak ; a 
h. iránti kérvényben a vizi járművek anyaga, hord-
képessége és készítésének éve megjelölendő. 
Hajómalom, két kompszerü hajóból áll, egyiken 

van a malom, a másikon a gerendely fekszik és a 
kettő között a vizi kerék áll, s melyet a viz különös 
vizi épitmény nélkül hajt. A h.-ok felállítására nézve 
a volt közm. és közi. minisztérium által 1867. 
4916. sz. a. kiadott ideiglenes hajómalmi rendsza
bály érvényes. Van személyes és reális jogositványu 
h. A h.-ok az ingóságok közé számittatnak (1824. 
máj. 29. kelt udvari rendelet). 

Hajómázsa, = 150 kg. 
Hajóosztályozási intézetek, magánintézetek, me

lyeknek a nevezetesebb kikötőkben bizalmi férfiaik, 
szakembereik vannak, kik az osztályozandó hajót 
kora, építési módja, anyaga stb. tekintetében meg
vizsgálják és az eredményt egyrészt saját jegyzé
kükbe vezetik, másrészt pedig arról 2 példányban 
osztályozási bizonyítványt állítanak ki. Ezeknek pe-
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reknél bizonyiték-erejük van s különben is fontos 
szerepet játszanak a hajó bérbe adásánál, biztosítá
sánál stb. A legnagyobb ilyen h. o. i. a Lloyds 
register of british and foreign Shipping Londonban 
a Bureau Veritas Parisban, és az Ufficio Veritas 
austro-ungarico Triesztben. 
Hajóraj, a hajóhad egy része; parancsnoka al

tengernagy v. ellentengernagy. 
Hajós, község Pest m., 4227 lak. 
Hajós József , orsz. képv., szül. 1854. Dömsödön; 

jogot végzett; 1878—82. Pest m. segédszolgabirója. 
1887. a megyei hitelszövetkezet igazgatója, 1892. 
orsz. képviselő. 
Hajóvontatás , 1) vmely hajónak emberi v. állat

erővel való továbbítása (1. hajózás); 2) ha több össze
kötött hajó, hajóvonat közül csak az elsőnek van 
hajtó gépezete és ez a többi hajót vontatja. 

Hajózás, a vizi útnak közlekedésre való felhaszná
lása vmely vizi jármű segítségével. A vizi ut termé
szete szerint van: 1) t e n g e r i h.; 2) belh . v. h. 
s z á r a z f ö l d i v i z e k e n , mint tavon, nyilt és csa
tornázott folyón és csatornán. A hajó továbbítása: 
1) v o n t a t á s , emberi v. állati erővel vmely vontató 
uton; 2) h a j t á s , v. a hajón elhelyezett gép által, v. 
a szél hajtó erejének felhasználása vitorlák által, v. 
folyón a völgy-uton a viz mozgató ereje felhasználá
sával ; 3) k a p a s z k o d á s , ilyen főleg a lánczhajózás. 

Hajózási engedély megadását a volt közm. és 
közi. minisztérium által 1869. 2362. sz. a. kiadott 
»ideigl. utasítás a hajózási jog gyakorlására« sza
bályozza ; a h. e.-t a közigazgatási bizottság adja 
meg, kivéve a gőzhajózásra nézve, melyre a keresk. 
miniszt. illetékes. 

Hajózás megnyil tára kötöt t ügylet , melynek tel
jesítése tavaszszal a hajózás megnyíltakor történik; 
a bpesti tőzsde tanácsa évenkint közhírré teszi, mely 
időponttól kezdve tekinti a hajózást megnyiltnak. 

Hajózható vizeink hossza 4937 km., melyből 
tényleg 3000 km.-en közlekednek hajók, tehát az 
egész hosszaság 63%-án; vizi utaink nagy része 
természetes ut, mesterséges csak a Ferencz- és Béga-
csatorna. 

Hajsza, a vadnak ebekkel való üzése; h.-t i n d í 
t a n i , rendszeresen bántani, üldözni vlkit. 

Hajszál, 1. hajzat. 
Hajszálcsövesség v. hajcsövesség, capillaritas, 

szilárd és folyékony testek, vmint a folyékony tes
tek egyes részei között nyilvánuló tömecshatás. 
Tüneményei különbözők a szerint, a mint a folyadék 
tapadása a szilárd testhez nagyobb v. kisebb saját 
összetartó erejénél. Ha a tapadás nagyobb az össze
tartásnál, akkor 1) a folyadék nem alkot a szilárd 
testen cseppeket, hanem szétfolyik és megnedvesíti, 
2) a folyadék a bemártott szilárd test kiálló részén 
felhúzódik, 3) szük csövekben a folyadék felülete 
homorú (meniskus), 4) igen szük, u. n. hajszálcsö
vekben a folyadék magasabban áll, mint a csöveken 
kivül (p. o. a folyadékba mártott czukornak, itató 
papírnak a folyadékon kivül álló része is átnedvese
dik), ez a h.-i emelkedés, capillaris attractio vagy 
ascensio. Ha a tapadás a szilárd testhez kisebb, mint 
a folyadék összetartó ereje, akkor, 1) a folyadék a 
szilárd testen cseppet alkot, a testet nem nedvesiti 
be, p. o. viz bezsírozott v. poros üvegen stb. 2) a 
folyadék a bemártott szilárd test felületén behúzó
dik, 3) szük csövekben a folyadék felülete domború, 
4) igen szük hajcsövekben a folyadék mélyebben áll 
mint kivüle. 

Hajszálhasogató, csekélységekkel bíbelődő. ij 
Hajszálkereszt, vmely távcső v. górcső szem

lencséjének gyúpontjában kereszteződő igen finom 
szálak, melyeknek keresztezési pontja a tárgylencse 
középpontjával összekötve az irányvonalat adja; 
rendesen egy függőleges és egy, de gyakran 2—3 
vízszintes szál van; vagy igen finom pókhálószála
kat v. platindrótot használnak. 

Hajtalék, parabola (1. e.). 
Hajtány, dreisin, vasútijármű, melyet a pályafentar-

tási mérnökök a pálya beutazására használnak; kere
keit emberi kézzel emeltyű mozgatása által hajtják. 

Hajtó erő, azon erő, melyet vmely erőgép továb
bítás végett felvesz ; h a j t ó gép, erőgép (1. e.). 

Hajtogatás, flexió (1. e.), kül. az igeragozást neve
zik h.-nak az indogermán nyelvekben. Ha j t oga tó 
nye lvek , 1. flectáló nyelvek. 

Hajtóka, a katonai egyenruha gallérján a szines 
posztódarab; szine jelzi az ezredet, melyhez vise
lője tartozik. 

Hajtó szij, bőr, guttapercha, kender, fém stb. anyag
ból készített szij kerékmüves közlő mű hajtására. 

Hajtó vadászat, midőn a vadat akár emberek, akár 
ebek terelik bizonyos irányba, a vadászok felé. 

Hajtovány, fonott kalács neve némely vidéken; az 
irodalomban a »kifli* magyarosítására ajánlották. 

Hajzat, capillus, az emberi kültakaró feji részét 
boritó képlet, mely szövettanilag a test egyéb 
részein előforduló szőrképletekkel (szakáll, bajusz, 
fanszőrök, stb.) azonos. Az egyes hajszálak a haj-
tüszőkben elrejtett hajgumóból erednek és belül csö
vesek. A gumó finom, sima izomrostokkal áll kapcso
latban, melyek bizonyos ingerekre (rémület, stb.) 
összehúzódnak s ez által a hajszálak felmerevedését 
okozzák (musculi erectores pili). A hajzat színét 
(szőke, barna, fekete stb.) a szálakban lerakódott 
festenyszemcsék okozzák. Az őszülést az elfomvyadó 
hajszálak űrébe jutott levegő idézi elő. A hajszálak 
napi növekedése 0'2 —0'3 mm.; a száraz haj dörzsö
lés által villamossá lesz. 

Hakim (arab), bölcs, a törököknél az orvos és biró 
czime. 

Hakodate, kikötő város Jeso japán szigeten, 
53.000 lak. 

Halabori Bertalan, 1. Döbrentei-codex. 
Halacha (héb.), törvény; h a l a c h o t h , törvények, 

törvénygyűjtemény. 
Haladó párt, 1) a magyar zsidóknál a neológok neve 

az orthodoxokkal szemben; h. k ö z s é g , neológ köz
ség, mely a congressusi alapokon szervezkedett; —2) 
több külföldi államban: Németországban, Szerbiában 
stb. radikálisabb irányú politikai párt. 

Haladvány, sor, a mennyiségtanban számok soro
zata, melyek bizonyos törvény szerint nagyobbod
nak v. kisebbednek ; s z á m t a n i ,h., ha minden tag 
az előtte lévőből egy és ugyanazon szám hozzá
adása, m é r t a n i h., ha egy és ugyanazon számmal 
való szorzás által keletkezik. 

Halak, pisces, a gcrinczesek legalsóbb osztálya, 
többnyire pikkelyekkel v. csontpajzsokkal ellátott 
bőrrel, a kültakarón a tapintás szervét rejtő oldalvo
nallal, nagyon különfélekép kifejlődött csontvázzal. 
A legalsóbbrendüeknek koponyájuk nincs, gerincz-
oszlopukat a gennczhur, chorda dorsalis pótolja; 
a magasabb rendűek porczos v. csontos koponyával 
birnak. Végtagjaik úszókká vagy párákká alakultak; 
bordáik álbordák. Izomzatukból az oldal- és a fark
izomzat fejlődik ki jól ; az izmok között lévő szálkák 
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4. Rajnai lazacz. 

8. Sainiling. 

1. Czigányhal. 

11. Pór. 12. Süllő. 

9. .Angolna. 

7. Csuka. 

5. Tavi pisztráng. 

2. Sebes jnsztráng. 

.3. Ponty. 

6. Tavi lazacz. 

10. Maréna-szemling. 

13. Dunai galócza. 



{ossicula Artedii) az izom közötti szalagok csonto-
sodásának tekinthetők. Agyvelejük a gerinczvelővel 
egy sikban fekszik, érzékszerveik jól fejlettek. Sajá
tosak e l ek t romos szerveik (ráják, sajgató halak), 
melyek a test két oldalán egymással párhuzamos kötő
szövet és kocsonyaszerü állomány rekeszeiből álla
nak, melyekhez az elektromos agykarélyból idegszá
lak mennek s elágazva elektromos lemezben végződ
nek. Lélekző szervüket kopoltyuk alkotják ; emésztő 
készülékük általán megegyezik a többi gerinczeseké-
yel. Uszóhólyaguk úszásuk szabályozására (emelke
dés, sülyesztés) szolgál s a légzéssel is összefüggés
ben áll. Szivük egy pitvarból és egy kamrából áll. 
Szaporodásuk általában peték, ikrák által történik ; 
egyesek eleventojók, sőt elevenszülők. Ivás alkalmá
val a himek többnyire élénkebb szinüek ; némelyek 
•ilyenkor a folyamokba úsznak fel (tok, viza), mások 
a tengerbe költöznek (angolna). Sekély helyeken lera
kott petéiket a himek a vizben terméken}'itik ; a peték 
száma különböző (a tőkehalnál egész 9 millió). 
A halak rendesen vizbén élnek ; némely fajok a partba 
furakodnak ; egyesek az iszapban téli álmot alusz
nak. Tulnyomólag húsevők, ragadozók. Felosztá
suk: 1) kétlélekzetüek; dipnoi; 2) csontosak, teleoslei; 
3) zománczosak, ganoidei; 4) őshalak, selachii; 
5) körszájuak, cyclostomi; 6) csőszivüek, leptocardii. 
Kb. 10.000 élő, 2000-nél több ásatag faj ismeretes. 
Hazánk halait behatóan leirja Hermán Ottó (Magyar 
halászat könyve 2 kt. 1887). 
Halál, mors, az élet megszűnése, mely lehet részle

ges, azaz a szervezetnek kisebb-nagyobb részére vo
natkozó (elhalás, nekrosis, üszkösödés, gangraena), 
vagy pedig az egész szervezetre vonatkozik. Testünk
nek folyton vannak egyes elhaló részei (hám-, izom-, 
vérsejtek stb.), és ilyen értelemben a halál folytonos; 
csakhogy mig az itjukorban az elhasznált, elhalt 
részek helyett ujak képződnek, addig az aggkorban 
a szervezet bevételei mindinkább kevésbbé képesek 
fedezni a kiadásokat, az egyes szervek visszafejlőd
nek, munkaképtelenek lesznek, mig végre a szerve
zet felmondja a szolgálatot s beáll a halál. Azonban 
a h. aránylag ritkán áll be aggkori elgyengülés foly
tán, hanem többnyire betegségek, baleset következ
tében, melyek az életműködéseket megtámadván, az 
élet feltételeit megszüntetik. Már régi idők óta a szi
vet, agyat és tüdőt nevezik a h. kapuinak (atria 
mortis). A szívnek u. i. folyton oxygéndús vért kell 
a nyultagyhoz hajtania, hogy ez a lélegzési mozgá
sokat, melyek által a tüdő a szénsavat kilégzi és 
-oxygént vesz fel, fentartsa. Ha ezen lánczolat bár
melyik része működésében fennakad, beáll a h., még 
pedig a sziv (persyncopen), az agy (per apoplexiam), 
vagy a tüdő (per asphyxiam) részéről, még pedig 
beállhat hirtelen (mors subUanea) v. hosszabb-rövi
debb haláltusa (agónia) után. A halál után többnyire 
4—12 óra múlva leplei az izmok megmerevedése 
(hullamerevség) és a hullafoltok, vmint a szemek 
merev kifejezése. A 24 — 48 órai hullamerevség a 
rothadás beálltával megszűnik. A rothadás által a 
szervezetet alkotó bonyadalmas vegyületek szét
esnek főleg szénsavra, ammóniákra és vízre, melyek 
szétoszolván, a természet által újra különböző ve
gyületek alkotására értékesíttetnek s más élő szerve
zetek (növények, állatok) alkotó részeivé válhatnak. 
Halál, jogi értelemben az ember, mint jogalany 

megszűnte az élet megszűntével. A h. bizonyitta-
tik v. halotti bizonyitványnyal, melyet a lelkészi 
hivatal a h.-ozási anyakönyvből állit ki v. h o l t t á 

n y i l v á n í t á s által. A községi hatóságoknak a h. 
eset bejelentendő. 

Halál általi hitelesítés, azon jogintézmény, mely
nél fogva a bíróság kimondhatja, hogy az eskü letett-
nek veendő, ámbár az, kinek odaítélték, a letétel előtt 
meghalt. Csak akkor van helye, ha az elhunyt maga, 
v. e végre külön meghatalmazottja által jelentkezett 
az esküre és megjelölte azon ténykörülményeket, 
melyekre az esküt le akarta tenni. Prts. 244. §. 

Halálbüntetés, a büntető törvénykönyvben meg
állapított legsúlyosabb büntetés. Nálunk kötél által 
zárt helyen hajtják végre, másutt pallos, guillotine, 
ujabb időben villamosság által. Jelenleg nálunk a 
gyilkosság és a felségsértés legsúlyosabb eseteire 
van szabva. Régente a legkülönbözőbb, némelykor 
csekélyebb jelentőségű bűntettekre, különösen belső 
zavarok idejében h. volt szabva. Végrehajtásának 
módját tekintve alkalmazásban volt a vizbefulasz-
tás, különösen nőszemélyeknél, kerékbetörés, karó-
zás, megfojtás, máglya, ezekhez járultak különböző 
súlyosbítások. De ezeken kívül az ítéletben egészen 
önkényesen némelykor a legkülönbözőbb kivégzési 
módokat állapították• meg, mint Zách Feliczián és 
Dózsa György eseteiben. Beccaria óta mind szűkebb 
térre szorul a h., de sőt évről-évre szaporodik azok
nak száma, kik ellenzik, mint a talionak (vért-vérért) 
maradványát. El van törölve jelenleg Hollandiában, 
Olaszországban, Svájczban. Az 1843. magyar javaslat 
— korát messze megelőzve — el akarta a h.-t törölni. 
Halálesetre ajándékozás, oly ajándékozás, mely 

az ajándékozó halála esetére történik, hazánkban a 
szerint amint az egyoldalú v. kétoldalú szerződés
ben jött létre, a végrendeletek (1. e.) v. öröklési 
szerződések szabályai alá esik és érvényességéhez 
ugyanazon alakiságok szükségesek. Megszűnik, ha 
a megajándékozott az ajándékozó előtt hal meg. 
Halálfejü lepke, acherontia, rovar a pikkelyes-

szárnyuak (lepidoptera) rendjéből. A. atropos, nyelv
tövének tapogatóihoz való dörzsölése által különös 
hangot ad. 

Halál i! 1) a falkavadászatnál a megállásig hajtott 
vad; — 2) kiáltás, melylyel az üldözött vad elejtését 
jelzik; h . - t u s , kürtszó,melylyel a vad elejtését jelzik. 

Halálmadár, a kis kuvik elnevezése, 1. kuvik. 
Halál talanság, a haláltól való mentesség, a test 

el nem enyészése, szemben a halhatatlansággal, mely 
a léleknek, szellemnek fenmaradását jelenti; mondai 
fogalom, a népek felfogása szerint a legiszonyúbb 
büntetés, mely a bolygó zsidót, a repülő hollandit s 
az örök vadászt (1. ezeket) sújtotta. A haláltalan 
nevet ruházta Toldy a hun monda homloknyilas 
Detréjére (1. e.), de ő csak annyit akar a névvel 
jelezni, hogy a seb, mely másnak halálos lett volna, 
őt nem volt képes megölni. 

Haláltáncz, danse macabre, 1. danse. 
Halandóság, statisztikai számitások szerint az 

egész világon évenkint átlag valami 33 millió ember 
hal meg; e szerint egy napra 91.554, egy órára 
3730, egy perezre 62 halálozás esik; az átlagos 
életkort 38 évre teszik, de az emberek egy négyede a 
7. életév befejezése, fele a 17. életév előtt v. ebben hal 
meg; 100 éves korú ember csak minden 10.000-re 
egy esik. A magyar birodalomban az 1876—80. 
években átlag minden 1000 lakosra 36'2, 1881—85-
ben átlag 37'T, 1889-ben átlag 29'5 halálozás esett s 
utóbbi évben összesen |512.852 ember halt meg. Az 
európai államok közt csupán Oroszországban na
gyobb a halandóság mint nálunk. 
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Halánték, a fejnek a homloktól kétoldalt fekvő 
lapos tája, mely hátul és felül hajzattal fedett. Cson
tos részét a halántékcsont (os temporale) alkotja, 
melyen a pikkelyes részt, a csecsnyujtványt és a 
sziklacsontot különböztetik meg Minthogy a pik
kelyes rész a koponya legvékonyabb csontrész
lete, ezen tájékon a sérülések könnyen veszélyesek 
lehetnek. 

Halántékcsont, 1. halánték. 
Halas, Kis-Kun-, rend. tan. város, Pest m., 17.138 1.; 

járásb., gymnasium. 
Halassy G y u l a , orsz. képv., szül. 1833. jan. 2. 

Beszterczebányán; a szabadságharczban honvéd, 
később Zólyom megyét szolgálta, 1869 óta képviselő. 

Halász, 1) D e z s ő , költő és iró, szül. 1835. okt. 2. 
Nagyváradon. Számos elbeszélést, verset stb. irt s 
kiadta összegyűjtött költeményeit. — 2) I g n á c z , 
nyelvész, szül. 1855. máj. 26. Teésen (Veszprém m.), 
a középiskolát Veszprémben és Székesfehérvárott, a 
bölcsészeti tanfolyamot a bpesti egyetemen végezte, 
1878 óta tanár a székesfehérvári főreáliskolánál. 
1888. a m. tud. Akadémia, 1889. a helsingforsi finn 
irodalmi társaság, lev. taggá választották. Kutatásai 
főleg a lapp nyelvjárások terén mozognak, melyeknek 
tanulmányozása végett 3 izben (1884., 86., 91.) az 
Akadémia támogatásával a lapp földön utazott. Ide
vágó nagyobb munkái: Svéd-lapp nyelvtan és olvas
mányok (1881.), Kule és Pite lappmarki nyelvmutat
ványok és szótár (1885., akad. nagyjutalmat nyert), 
Orosz-lapp nyelvtani vázlat (1882.), Ume és Tornio 
lappmarki nyelvmutatványok (1889.), Déli lapp szó
tár (1891.), Svédországi lapp nyelvjárások (1891.), 
Pite lappmarki népköltési gyűjtemény (1892.). Ezeken 
kivül irt magyar nyelvészeti és irodalomtörténeti 
dolgozatokat s fordított németből, finnből és lappból. 
— 3) S á n d o r , iró, szül. 1857. novemb. 9-én Duna
földváron, Tolna várm. Jogi tanulmányait befejezve, 
1879—1886-ban hirlapiró. A postatakarékpénztár
nak hazánkban életbeléptetésekor 1886-ben ide nevez
tetett ki s jelenleg az intézet első titkára és az igaz
gatási osztály főnöke. 1889 óta a posta- és távirda-
tanfolyam tanára, 1892. a műegyetem magántanára. 
Számos politikai, közgazdasági czikket és tanul
mányt irt s az országgy. Almanach első évfolyamát 
szerkesztette. 

Halászati jog, régi jogunkban a kir. kisebb haszon
vételek közé tartozott és ennek következtében kizáró
lag a földesurat illette. Az 1888 : XIX. t.-cz. értelmé
ben a h. j . a földtulajdon elválaszthatlan tartozéka és 
a meder tulajdonosát (1885 : XXIII. t.-cz.) illeti. Árviz 
esetében a h. j . azon birtokosokat illeti, kiknek terü
letét az árviz elöntötte. Aki halászni akar, annak 
halász-jegyet kell váltani, ennek bélyegilletéke 2 frt, 
segédszemélyeké egyenkint 50 kr. 
Halászgyürü, a pápa pecsétgyűrűje, Szt. Péter, ki 

halász volt, és Pál arczképével és a pápa nevével. 
Halászi, község Mosón m., 1779 lak. 
Halászka, h a l á s z m a d á r ; stema, madár a sirá

lyok (laridae) családjából. Csőre kissé hajlott; ügye
sen repül. A n a g y h., st. hirundo, galambnagyságu, 
csőre és lába veres ; k i s h., st. minuta, csőre és lába 
narancssárga ; f eke te h., st. nigra, csőre fekete, lába 
barnavörös, ismeretesek még a f e h é r s z á r n y ú h., 
st. leucoptera, a b a j u s z o s h., st. leucopareia, stb. 
Zsákmányukat vizben keresik. 

Halasztás, a perrendtartásban a peres eljárás foly
tatásának későbbi határidőre való kitolása. Fontos 
szerepe van a rendes eljárásban, hol a törvény meg

adja a feleknek a jogot, hogy a végirat és ellenvégirat 
kivételével minden periratra 15 napnál nem hosszabb 
h.-t vehessenek igénybe ; de ha a felek megegyeztek 
a h.-ban, az meg sem tagadható. 

Halberstadt, város Magdeburg porosz kormány
kerületben a Holzemme m., 37.000 lak., élénk ipar 
(gyapjú, bőr, dohány) és kereskedelem. 
Halbik C z i p r i á n , sz. benedekrendi áld. pap, a 

pannonhalmi lyceum igazgatója, szül. 1840. Dákán, 
Veszprém m. 
Halbőr, a Földközi tengerben élő czápa tüskés bőre, 

mely fa- és fémmunkák csiszolására, különféle min
táknak a nyeregbőrbe nyomására és chagrin-bőr 
utánzat előállítására szolgál. 

Halbthurm, magy. Féltorony (Mosony m.). 
Halcsont, a szilás czetnek garatboltozatáról s felső 

álláról lefüggő, rostos szálakból álló ruganyos, 2—4 
m. hosszú, 0'3 m. széles lemez, mely az öreg állatnál 
fekete, a fiatalnál kékesfekete szinü. Repesztőkben 
széthasítják, tisztítják és kisimítják. Esernyőnél, váll-
füzőben, lovagló ostornak stb. használják. Ujabb 
időben v a l ó s i n név alatt mű h. kerül kereskedésbe, 
melyet festanyaggal v. kaucsukkal itatott spanyol
nádból készítenek. F e h é r h., a tintahalnak főleg 
szénsavas meszet tartalmazó csontja. 

Haldoklás, a halálnak lassú beállta, mely jelentkez-
hetik csendes elszunnyadás alakjában (főleg öregek
nél), vagy haláltusa, agónia, alakjában. Haláltusa 
esetén a halál izgatottság, nyugtalanság, nyöször
gés, görcsök stb. között áll be. Az öntudat mind
inkább elvész, néha azonban épen a halál előtt ismét 
visszatér (extasis s. vaticinatio morientium). Az érzé
kek közül először a szaglás és izlés, azután a látás 
vész el. Haldoklók nem ritkán világosság hiánya 
miatt panaszkodnak (Goethe). Legkésőbb vész el a 
hallás. Az izmok elernyednek, az alsó állkapocs lesü-
lyed, a száj nyitva marad, a felső szemhéj lezáródik, 
az orrczimpák összeesnek, a légzés nehezedik, az arcz 
kékül, a bőrön hideg verejték tör ki, a záró izmok 
elernyedése gyakorta akaratlan vizelést, székletétet 
okoz, a test hőmérséke sülyed ; ezen tünetek együtt
véve alkotják a facies Hippokratica-t. Végre az utolsó 
lélekzetvétellel, helyesebben az utolsó szívveréssel 
beáll a halál. 

Haleb, 1. Aleppo. 
Halecki (nordenhorsti) O s z k á r , vezérőrnagy,szül. 

1838. A 13. gyalogdandár parancsnoka Eszéken. 
Halévy (alévi), 1) J a k a b , francziazeneszerző, szül. 

1799. máj. 27. Parisban, ugyanott a qonservatorium 
igazgatója, f 1862. márcz. 17. Nizzában. Főműve: 
»A zsidóno« (1835.) opera. — 2) La jo s , franczia 
drámaíró, szül. 1834. jan. 1. Parisban; Oft'enbach 
számos operettjéhez irta a szöveget; később regényt, 
színmüveket stb. irt, melyek közül sok nálunk is 
ismert. Főműve, L'abbé Constantin (Paris 1882.); a 
franczia akadémia tagja. 

Half-crown (ang., háfkraun), angol ezüst váltópénz 
= 2 ' , ' Í schilling = 1 frt 50 kr. o. é. 
Halguano, kifőzött, sajtolt halhulladékból és evésre 

nem alkalmas halakból készül a Lofoti szigeteken. Nor
végiában, Franczia-, Keleti-Poroszországban és New-
Foundlandon, 3— 16% phoszphorsavat, 5 —12°/0 ni
trogént, majd l°/o káliumot tartalmaz és jó trágya. 

Halhágcsó, zsilipekkel csatornázott v. más termé
szetes akadályban bővelkedő folyókban szükséges, 
hogy azon halnemek, mint lazacz, pisztráng, to-
molykó, angolna stb., melyek az ivarzás idején a 
tengert elhagyják és az édes vizeken felfelé vándo-



Tolnak, ezen akadályokon átvethessék magukat. Ren
desen egy hajlott árokból áll, melyben a viz áram
latát rekesztékekkel mérséklik. 
Halhatatlanság, 1) lelkünk azon tulajdonsága, 

hogy nincs enyészetnek alávetve s örökké él, 1. lélek 
h.-a; — 2) örök dicsőség, évszázadokon át fen-
maradó emlékezet, melylyel az emberiség jutal
mazza legjobbjait. 

Halhéj, halcsont, 1. e. ; a hal bőrét takaró pikkely. 
Halicarnassus, megerősített kikötőváros Kariában 

(Kis-Ázsia) az Aegaei tenger m. A kariai királyok 
székhelye; itt született Herodot s Dionysius történet
író. Hires mausoleúm, Nagy Sándor 334 Kr. e. pusz
tította el. Helyén most Bodru nevű helység áll, 
10.000 lak. 
Halics, város Galicziában a Dnjeszter m., 4000 lak. 

Egykor a h . i fejedelmek székhelye, melytől Galiczia 
nevét nyerte. 
Halics, Gácsország (1. e.), Galiczia régi neve. 
Halifax (hálifáx), 1) város York angol grófságban, 

•83.000 lak. Élénk szövőipar és kereskedelem; 2) Uj-
Skóczia fővárosa az Atlanti oczeán m., 40.000 lak. 
-Egyetem ; fontos hadi kikötő, élénk kereskedelem. 
Anglikán püspök és kath. érsek székhelye. 
Halikra, k a v i á r , a kecsege, sőreg és vizatoknak 

"ikrája, melyet besóznak és hordókba raknak. Legna
gyobb mennyiségben Oroszországban készítik, leg
jobb a nagyszemü (asztrakáni és krimi), legrosszabb 
a sajtolt fajta. Készítenek még h.-t Hamburg környé
kén, Norvégiában, Olaszországban (tinhal és tengeri 
sügér ikrájából); jeles az orsovai k. is. A halikra több 
fehérnyét és kevesebb zsirt tartalmaz, mint a tojás, 
melegen könnyen romlik. Nagyban fogyasztják a készí
tési helyeken, hol a nép táplálékául szolgál, Török
országban, Perzsiában, Egyiptomban stb. 

Halina, a felvidék tót lakosai és a morva parasztok 
által házilag készített durva fehér szürposztó, mely
ből ruhát varrnak. 
; Haliotis, kopoltyús csigafaj; héja lapos, belül 
/gyöngyházfényű, széle mellett egy sor lyukkal, me
lyeken át a viz a kopoltyúhoz jut s a csiga lába 
^fonálszerű függelékeit kidughatja. A h. Uiberculata 
|és h. irts házát a khinaiak diszmüvekre használják, 
í Halkenyér, szárított és őrlött tőkehalhusból és 
liszt keverékéből készített apró sütemény; tápereje a 
'ins marhahúsénál négyszerte nagyobb; a Lofoti szi-
igeteken készül. 

Hall, 1) város Tirolban az Inn m., 6000 lak. Nagy 
^mennyiségben szállít sót, sósfürdő; — 2) (Bad H.) 
^helység Felső-Ausztriában, bróm- és jódtartalmú 
;4sványforrásokkal; — 3) (Schwábisch H.) város 
•Württemberg királyságban a Kocher m. Közelében 
^Vilhelmsglück nagy sótelep, sósfúrdő. 
I Hallage (francz.álázs),csarnokdij, csarnokban árult 
•:áruk után fizetett helypénz. 

Haliam (hellem) Henr ik , angol történetíró és poli
tikus, szül. 1777. Windsorban, a Brit. Múzeum őre. 

1859. jan. 21. Pickhurstban. Számos történeti mű-
ívet irt. 
I Hallás, auditus, érzék, melynek segélyével a levegő 
-bizonyos rezgései az agyban hangérzetté válnak. A 
<lranghullám a dobhártyáról a hangcsontocskák lán-
íczolatán át a fül tömkelegi részébe jut és ott a halló 
•Ideg (nervus acusticus) végkészülékére (Corti-féle 
tj$zerv) ingert gyakorol, melyet az az agyba vezet 

csiga, dobhártya, dobüreg, fül). A hallószervben 
filőforduló zavarok a h.-t többé-kevésbbé gátolják és 
Részleges v. teljes siketséget idéznek elő (l. siketség). 

Halle, város Merseburg porosz kormánykerületben 
a Saale m., 101.000 lak. Egyetem, melyet régóta 
magyarok is nagyban látogatnak, Francke-alapitvá-
nyok, fegyház, tébolyda, siketnémák intézete. Elénk 
ipar és kereskedelem. Sótelepek és sósforrások. 

Hallein, város Salzburg herczegségben a Salzach 
m., 4000 lak. A Dürnbergből nagy mennyiségű sót 
bányásznak; sósfürdő. 
Halleluja (héb.), dicsérjétek Istent. Néhány zsoltár 

kezdő és végszava. 
Haller (Hallerkői) grófi család, Nürnbergből szár

mazik, hol első őse Ulrik (f 1276) patrícius volt. 
Zsigmond alatt kapott czimert 1433., melyet V. Ká
roly 1521. és 1528. megerősített. A XV. század végén 
Magyarországba származott ág őse Ruprecht budai 
polgár i t 1504.). A XVI. században ennek fia P é t e r 
(szül. 1500.) előbb szebeni királybiró, majd (1551.) 
Fejér vm. főispánja, (1552.) szász comes és I. Ferdi
nánd kincstárnoka (f 1570.) által Erdélyben foglalt 
el kiváló állást. H. István 1699. kapott báróságot, 
fiai 1713. grófságot, mely 1753. a család másik ágára 
is kiterjesztetett. — Boncz Ödön és Szádeczky Lajos: 
A Haller grófok nemzetség-könyve. (Turul, 1886.) 
1) F e r e n c z gróf, tábornok, az aranygyapjas-rend 
vitéze, szül. 1796. márcz. 2., József nádor hadse
géde volt, 1842—45. horvát bán, s mint ilyen az 
illyr mozgalmaknak ellenszegült. Az 1848—49. olasz 
háborúban altábornagy, 1867. az újonnan szervezett 
magy. kir. testőrség kapitánya, f 1875. márcz. 5. 
— 2) G á b o r , István fia, szül. 1614. szept. 26., kül
földön tanults ifjúságáról (1630—44) naplót vezetett, 
melyet Mikó Imre gróf adott ki (Erd. Tört. Adatok 
IV k.), 1659. váradi kapitány, 1661. Kemény János 
fejedeiem ellenjelöltje, 1663. zarándi főispán, a törö
kök ölték meg Budán 1663. nov. 10. — 3) I s t v á n 
gróf, János fia, az osztrák párt főembere, 1708. az 
erdélyi gubernium elnöke, 1699. april 1. báróságot 
kapott f 1711. május 1. — 4) J á n o s , Torda várm. 
főispánja, a »Hármas Istória« szerzője, szül. 1626. 
Azon párthoz tartozott, mely Teleki Mihály akkori 
cancellár terveit ellenezte. Ezért mint a párt többi 
tagjait, Teleki őt is elfogatta s négy évig fogságban 
tartotta, f 1697. febr. 28. Fogságában irta Hármas 
Istória cz. müvét, mely sokáig kedvelt népkönyv volt. 
Három részből áll: az első Nagy Sándor történetét 
(egy 1494. Strassburgban megjelent latin könyv után), 
a második rész Példabeszédek cz. alatt elbeszéléseket 
a római Gestákból, s a harmadik rész Colonnai Guido 
»Trójai Veszedelmét« tartalmazza. Népszerűségét e 
könyv a középső résznek s magyaros nyelvének 
köszöni. L. Greguss Á. H. I. Pesti Napló 1854. 
Váczy János, H. J. és a Hármas Istória. — 5) J e n ő 
gróf, szül. 1844.; 1887 — 91. orsz. képviselő. 

Haller Ká ro ly , az osztrák magánjog tanára a ko
lozsvári egyetemen, szül. 1836. N.-Szebenben ; több 
munkát irt, a harmad oszt. vaskorona- és az olasz 
korona-rend lovagja. 

Hallétra, 1. halhágcsó. 
Halley (helli) E d m u n d , angol csillagász, szül. 

1656., f 1742; felfedezte a róla elnevezett üstököst. 
Hallgatva áll Rákosnak szent határa, Ah! régen 

hallgat immár a magyar! E ö t v ö s : Búcsú. Ugyan
ott : Hallgatva áll a tér, szivünk szorul, S egy köny 
beszél hazánk nagyságirul! 

Halló! vigyázz, rajta! A telephonnál jelszó a be
szélgetés megkezdésére. 

Hallócső, 1. hang. 
Hallóérzék, 1. hallás. 



Hallóideg, nervus acusticus, a negyedik agygyom-
rocs fenekén eredő agyidegpár, mely a hallásszervben 
szétágazó végkészüléke által a hallást közvetíti. Át
metszése süketséget, izgatása hangérzést okoz. A fül 
ivjárataiban szétterjedő ágai a test egyensúlyá
ról gondoskodnak; az ivjáratok megsértése az egyen-
sulyérzés megzavarását, a testtartás rendellenességét 
idézi elő. 
Hallószerv, 1. csiga, dobhártya, dobüreg, fül, 

hallóideg. 
Hallottad a szót: >rendületlenül«, Midőn fölzengi 

myriád ajak, S a millió sziv egy dalon hevül, Egy 
lángviharban összecsapzanak?... A r a n y : Rendü
letlenül. 

Hallstatt , helység Felső-Ausztriában a h.-i tó m. 
Nagy sófőzés. Hires praehistorikus leletek. 
Hallucinatiók, a valóságban nem létező tárgyakról 

alkotott téves képzetek, különösen a látás és hallás-
beli csalódások. Beállanak bóditó szerekkel való mér
gezéseknél, továbbá elmebántalmaknál. 

Hallwich H er m a n n, osztrák történetíró, szül. 1838. 
máj. 9. Tepliczben, 1869. a reichenbergi keresk. ka
mara titkára, 1871. a képviselőház tagja. Számos 
történeti munkát irt, főleg Wallensteinről s a har-
mincz éves háború koráról. 
Halm F r i g y e s , igazi nevén Münch-Bellinghausen 

Ferencz József, osztrák költő, szül. 1806., később a 
bécsi udv. színháznak intendánsa, f 1871. Drámai 
műveket (Griseldis, A vadon fia, A ravennai viador 
stb.) és költeményeket irt; színmüveit magyarra is 
lefordították. 
Halmágy, község N.-Küküllő m., 1097 lak. 
Halmay család, tanregény F á y Andrástól, mely

ben természettudományi ismereteket elbeszélő alak
ban igyekszik népszerűsíteni. 

Halmazállapot, a testek legkisebb részecskéi egy
máshoz való tartozásának állapota. Ha a test leg
kisebb részecskéi szoros, szilárd összefüggésben áll
nak, a test s z i l á r d h.-u; ha a részecskéket egymás
tól könnyen el lehet távolítani, c s e p p f o l y ó ; végül 
ha a részecskék önmaguktól eltávozni igyekeznek, 
akkor g á z a l a k ú . 

Halmi F e r e n c z , kiváló magyar szinész, szül. 
1850. ápr. 5: Mező-Berényben (Békés m.), 15 éves 
volt, mikor a színészi pályára lépett, 8 évig vándo
rolt a vidéken a legnagyobb nyomorral küzdve, 
1873. a nemzeti színházhoz szerződtették, hol abon-
vivant szerepkörben Szerdahelyi Kálmánnak méltó 
utódja lett. Művészi fejlődése tetőpontján ragadta el 
a halál 1886. jun. 1. 
Halmi, község Ugocsa m., 2051 lak. 
Halmosd, község Szilágy m., 1054 lak. 
Halnak, halnak, Egyre halnak, Színe, lángja a 

magyarnak. A r a n y : Néma bú (1856.). 
Háló, fonalból kötött, sokféle szerkezetű halász

szerszám. S z ó l á s m ó d o k : h.-t vetni, h.-ba kerülni 
v. keríteni. 

Halottégetés, a holttestnek elégetése, mely a brah
man hinduknál, japániaknál, az ó-görögöknél és 
rómaiaknál, keltáknál és germánoknál régi időktől 
fogva szokásban volt. Egészségtani tekintetben a 
hullaeltakaritásnak leghelyesebb módja, melyet ujabb 
időben a mivelt nemzetek is kezdenek felkarolni. 
Olaszországban 1875 óta, Góthában 1877 óta dívik; 
nálunk eddig nem engedélyezték. Törvényszéki szem
pontból helytelen, mert az elégetéskor a hullával 
együtt az összes gyanujelek is, melyeket a hulla ké
sőbbi vizsgálatánál konstatálni lehetne, elpusztulnak. 

Halotti beszéd és könyörgés (1. mellékletünket), 
a legrégibb magy. nyelvemlék, melyet Pray György 
tudós jezsuita fedezett fel a pozsonyi káptalan könyv-. 
tárában egy latin codexben (1. Pray-cod.), s néhány? 
sort 1770. közölt belőle (Vita S. Elisabethae, 249.1.) ;I 
az ő közléséből nyomatta ki az egészet ugyanazon 
évben Sajnovics János a magyar és lapp nyelv rokon-; 
ságát tárgyaló latin munkájának (Demonstratio iái- j 
oma hungarorum et lapponum idem esse) második * 
(nagyszombati) kiadásában Faludiolvasásával. Majd 
Koller József pécsi kanonok a könyörgéssel együtt 
az eredetiből adta ki 1782. (Hist. Episcopatus Quin-
queeccl. I., 414.1.). Tudományos értékét Révai Miklós 
tárta fel, ki a magyar irodalom régiségei (Antiquitates 
literaturae Hungaricae, 1803.) cz. munkájának első 
s egyetlen nyomatott kötetét a legrégibb nyelvemlék 
magyarázatának szentelte s e commentárral megala
pította a magy. nyelvtudományt. Azóta többen fog
lalkoztak vele. Az eredetinek hasonmásával először 
a m. tud. Akadémia által kiadott Régi Magy. Nyelv
emlékek I. ktében (1838-ban) jelent meg, Döbrentei 
jegyzeteitől kisérve. Keletkezési idejére nézve tudó
saink nem értenek egészen egyet. Némelyek 1171 -re, 
mások 1210. utánra, közelebbről 1228. tájára teszik 
azt, nyelvtörténeti bizonyítékok alapján valószínűnek 
tartván, hogy e beszéd és könyörgés még vmely sokkal 
régibb szertartáskönyv maradványa, ill. másolata. Ke
letkezésének helyét régebben (gróf Batthyányi Ignácz s' 
Horvát István) a Bo'dva vize mellett sejtették (innen 
a kéziratot Boldvai-codexnek is nevezték), egy jászói 
régi benedekrendi kolostorban ; ujabban inkább a 
pozsonymegyei Deákiban keresik. A 174 hártyalevél
ből álló codex 1813-ig a pozsonyi káptalan tulajdona 
volt, valószínűleg Pázmány Péter ajándékából; ez 
évben került a nemzeti múzeum könyvtárába. A ha
lotti beszéd a temetésnél összegyűlt néphez intézett 
szózat, mely a paradicsombeli tiltott gyümölcs élve
zetéből eredő halandóságra s a mindenkit elérő ha
lálra emlékeztet; a halotti könyörgés pedig a halott 
felett elmondott rövid ima. Jóllehet az egész mind
össze 274 szóból áll, az ó-magyar nyelvről (1. magy. 
nyelv) való ismeretünknek ez emlék a legbecsesebb 
forrása. Hangtan, szóképzés és szóragozás, jelentés
tan és mondattan tekintetében egyaránt sok érdekes 
és nevezetes régiességet mutat a H. b. nyelve. Számos 
nyelvtani alak, vmint több szó sehol másutt elő nem 
fordul, igy pl. isa (bizony), ildetv (üldözés), jorgot 
(irgalmaz), kegyid (kegyelmez), unuttei azaz önöttei 
v. ünüttei az istennek (boldogultjai), birságnap (Íté
letnap), fész (fészek) stb. Megjegyezzük, hogy mel
lékletünkön a beszédnek Budenztől eredő azon olva
sását közöljük, mely Blomstedt Oskarnak finn müvé
ben (A H. b. s vele kapcsolatban összehasonlitó nyo
mozások a magy., finn és lapp nyelvben, Helsing-
fors 1869.) jelent meg. Azóta Simonyi Zsigmond 
(A régi nyelvemlékek olvasásáról, M. Nyelvőr, VIII. 
és IX.) a beszédnek ujabb s tudományosabb, de sok 
tekintetben hypothetikus olvasásmódját tette közzé. 

Halotti táncz, danse macabre, 1. danse. 
Halsbury (hászberi) H a r d i n g e S t a n l e y Gif-

fard báró, angol miniszter, szül. 1826. Előbb Lon
don egyik leghíresebb ügyvéde, később conservativ 
képv. 1886 óta mint lordkanczellár a Salisbury-kor-
mány tagja. 

Haltenyésztés, a halpeték mesterséges megtermé
kenyítése és kiköltése általi te^^észtés ; a mestersé
ges termékenyítés ugy történik, hogy megtöltvén az 
edényt oly vizzel, melyben a párosítandó halak már 





Halotti beszéd és könyörgés. 

Olvasása Budenz József szerint 

Látjátuk feleim szömtök-hel> mik Vogymuk. tea pun 
és chomuv vogymuk. Mennyi milosztben terömtéve 
eleve miv isemüköt adamut. és odutta vola neki para-
disumot hazóá. És mend paradisumben volov gyimil-
csiktűl munda neki élnie. Héon tilutoa űt igy fa gyi-
milcsétűl. Gyemundoa neki, mérett nöm ennéjik. Isa 
ki nopun emdöl az gyimilcstűl, hálálnék haláláal 
holsz.Halláva choltát terömtéve isteniül, gye feledéve. 
Engede ördöng intetvinek. és evék oz tiluvt gyimilcs
tűl. és oz gyimilcsben halálut evék. És oz gyimilcs-
nek úl keserűv vola vize, hugy turkukat migé szo-
kosztja vola. Nöm héon mugánek, gye mend ü fojá-
nek halálut evék. Horoguvék isten, és vetéve üt ez 
munkás világbeié és lőn hálálnék és pukulnek fésze, 
és mend ű nemének, kik ozuk miljr vogymuk. Hugy 
és tiv látjátuk szömtökhel. isa és nöm igy ember 
múlchotja ez vermöt. Isa mend ozchuz járov vogy
muk. Vimádjuk uromk isten kegyilmét ez lélikért, 
hugy jorgossun ő néki. és kegyidjen. és bulcsássa 
mend ű bűnét. És vimádjuk szen(t) achszin máriát. 
és bódug michael archangelt és mend angelkut, 
hugy vimádjonok érette. És vimádjuk szent péter 
urot, kinek odutt hotolm ódania- és ketnie, hugy 
ódja mend ű bűnét. És vimádjuk mend szentököt, 
hugy legyenek neki segéd uromk színe előtt, hugy 
isten iv vimádságuk miá bulcsássa ű bűnét. É# 
szoboduhha űt ördöng ildetvitűl. és pukul kin-
zotyjátúl. és vezesse űt paradisum nugulmábelé. 
és odjun neki mönnyi uruszágbelé utot és mend 
jovben részét. És lcéássatuk uromkhuz chármúl. 
Kyrie eleison. 

Szerelmes brátim -vimádjomuk ez szegín ember 
lukiért, kit úr ez nopun ez homus világ timnöcé-
belől mente, kinek ez nopun testét tömetjük, hugy 
úr űt kegyilrrjéhel abraam, isák, jakob kebelében hel-
hezje, hugy tíírság nop jutva mend ű szentii és önö& 
tei közikön jov felől jochtotnia ileszje űt. És tiv ben-
netök. Clamate ter K. 

Fordítása : 

. Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk. Bizony! 
por és hamu vagyunk. Mennyi malasztbanleremté elé 
(isten) a mi ősünket, Ádámot. És adta vala neki a 
paradicsomot házává. És az egész paradicsomban való 
gyümölcsökkel monda neki, hogy éljen. Csupán egy 
fa gyümölcsétől tiltá őt el. De meg is monda neki, 
hogy miért ne ennék : »Bizony, a mely napon eendel 
e gyümölcsből, halálnak halálával halsz meg*. Hallá 
holtát a teremtő istentől, de feledé. Engede az ördög 
csábításának. És evék a tiltott gyümölcsből. És a 
gyümölcsben halált evék. És a gyümölcsnek oly 
keserű vala íze, hogy torkát megszakasztotta. Nem
csak magának, hanem egész fajának halált evék. 
Haraguvék isten és beleveté őt e bajos világba. És 
lőn halálnak és pokolnak... fészke (?) még pedig egész 
nemének. Kik azok ? Mi vagyunk, a hogy ti is látjá
tok szemetekkel. Bizony! egy ember sem kerülheti ki 
e (sír) vermet. Bizony! mind ahhoz járók (a felé tar
tók) vagyunk. Imádjuk (kérjük) urunk isten kegyel
mét e lélekért, hogy irgalmazzon neki és kegyelmez
zen és bocsássa meg minden ő bűnét. És könyörög
jünk Máriának, a szent asszonynak és boldog Mihály 
arkangyalnak és minden angyaloknak, hogy imád
kozzanak érette. És könyörögjünk Szent Péter úrnak, 
kinek adatott hatalom oldani és kötni,hogy oldozza fel 
minden ő bűnétől. És könyörögjünk minden szentek
nek, hogy legyenek neki segítői urunk szine előtt, hogy 
az ő imádságuk miatt bocsássa meg bűneit és szaba
dítsa meg őt az ördög üldözésétől s a pokol kínzásai
tól, és vezesse őt a paradicsom nyugalmába, és adjon 
neki utat a mennyországba és részt minden jóban. 
S kiáltsátok urunkhoz háromszor : Kyrie eleison ! 

. Szerelmes barátim ! imádkozzunk e szegény ember 
lelkeért, kit az Úr e napon a hamis világ tömlöczéből 
kimente, kinek e napon testét temetjük, hogy az Úr 
őt kegyelmével Ábrahám, Izsák és' Jákob kebelébe 
helyhezze és az ítélet napja elkövetkezvén őt minden 
szentéi és boldogai között jobbjára iktassa. És ti 
benneteket is. Kiáltsátok háromszor : Kyrie eleison. 



előbb tartózkodtak, az érett ivarszervi termékü himet 
kiveszik a vizből és bal kézzel a fejét és hátát tartva 
a jobbal a hasán le a végbél nyilasig addig simogat
ják, mig ondóját a vizbe bocsátja ; ugyanezt teszik 
a nó'stény hallal. Az igy nyert folyadékot egy ideig 
állni hagyják, később megtisztítják tejes részétől és 
a petéket a kiköltésre szolgáló, különböző alakú edé
nyekbe viszik. A mesterségesen megtermékenyített 
halpetéből világra jövő hal a zárt edényben marad 
mindaddig, mig maga nem képes a táplálékát meg
szerezni. — A h. eddig főkép az édesvízi halakra irá
nyult. A h. a XVIII. században nyert lendületet. 
Hazánkban is, főleg Horvátországban nagyban folyik 
a mesterséges h., de a legmagasabb fokon állanak e 
tekintetben a hüningeni h.-tő intézet Elzászban és 
az Egyesült-Államokban. 
Haluska Benedek, bohózat B a r t ó k Lajostól 

(1889); H. befolyásos választó, ki megbízásaival és 
kívánságaival képviselőjének örökösen terhére van. 
Halva, török csemege, melyet szezammag, liszt és 

méz keverékéből készítenek. 
Hályog, calaracla, szembántalom, mely a szem

lencse elhomályosodása által okoztatik (szürke h.). 
A s z ü r k e h. többnyire az aggkorban lép fel. né
melykor azonban veleszületett. Rendszerint fellép 
a lencse sérüléseinél (c. traumaticum), gyakran 
czukros hugyárnál, másodlagosan az ér- vagy 
reczehártya, üvegtest, szivárványhártya megbetege
dései után. A h. érett, ha az egész lencse, éretlen, ha 
csak a belső rétegek zavarosak. Kezelés: a lencse 
eltávolítása, 93—96 % sikeres műtét. Fiatalabb egyé
neknél (30. évig) a h. szétdarabolása (discissio), mire 
az feloldódik. F e k e t e h., amanrosis, 1. e. ; zö ld h., 
glaucoma, 1. e. 

Halys, folyam, 1. Kisil-Irmak. 
Halzsir, sürü, zsíros olaj, melyet a czet, rozmár 

narval és delfin szalonnájából, a czápa, tinhal stb. 
májából készítenek; kisebb halfajták, mint hering, 
szardella, stb. szintén szolgáltatnak h.-t. Hevítés és 
savak alkalmazása által megtisztul; sárgás v. barna, 
többé-kevésbé erős ize és szaga van, fajsúlya 0'87—0'93 
lévén, a vizén úszik, a hidegben is folyékony marad, 
fő alkotórésze az ölein. Cserzésnél, kenőcsök, fénymáz
as szappankészítésnél és világitószerül használják. 
Ham, Noé 3 fiának egyike, a biblia szerint őse az 

afrikai néptörzseknek; ezeket nevezik h a m i t á k n a k . 
Ham (ámm), város Somme franczia departementben, 

a Somme m., 3500 lak. Államfogház, hol 1840—46. 
Napóleon Lajos el volt zárva. 
Hám, epidermis, 1. felhám. 
Hám, 1. lószerszám. 
Hama, város Syriában az Orontes m., 45.000 lak. 

Az ó-korban Hamath, királyi székhely, későbbi neve 
Epiphanea. 

Hamadan, a régi Ekbatana helyén épült város, 
Irak Adomi perzsa tartományban az Eivend hegység 
m., 35.000 lak. Elénk ipar. Eszter és Mardochai állí
tólagos sirja. 
Ha majd a bőség kosarából Mindenki egyaránt 

vehet, Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt 
foglal helyet, Ha majd a szellem napvilága Ragyog 
minden ház ablakán: Akkor mondhatjuk, hogy meg
álljunk, Mert itt van már a Kánaán! Pe tő f i : A XIX. 
század költői. 
Haman, Ahasvérus perzsa király minisztere, Agag 

amalek király utóda, a zsidókat Perzsiából ki akarta 
irtani; de szándékában megakadályozta Eszter ki
rályné; Ahasvérus gyermekeivel együtt felakasztatta. 

Hamany, a kálium helytelen magyar neve (1. kálium). 
Hamartia (gör.), Aristoteles poétikájában a tra

gikus hős vétsége, mely boldogtalanságát szüli. 
Hamasen, Abesszínia legészakibb tartománya, fő

helye a 2284 m. magasban fekvő Zazaga; a tarto
mány legészakibb pontjait, Asmarát és Kerent az 
olaszok megszállották. 

Hamburg, szabad városi köztársaság a német biro
dalomban, az alsó Elbe m., ter. 410 km a, 622.530 lak. 
Feloszlik a városi, ritzebütteli hatóság és bergedorfi 
hatóság területére. A hatalmat a senatus (2 polgár
mester, 16 senator és 2 ügyész) és a polgárság gya
korolja. Szinei: veres, fehér. Fővárosa H., szabad 
Hansaváros az Elbe jobbpartján, 120 km. az Északi 
tengertől, (a 15 elővárossal) 569.000 lak. Németor
szág legnagyobb tengeri keresk. városa. A legszebb 
része a Jungfernstieg; kiváló épületei a tőzsde, a 
városház,, a szt.-Miklós templom, bank, számos is
kola, hajózási intézet, füvész- és állatkert, könyvtá
rak, muzeumok. Kikötőjében a világ minden részéből 
megfordulnak a hajók, évenkint sok ezer kivándorló 
indul innen a tengeren tuli államokba. Elénk kereske
delme mellé sorakozik fejlett ipara: czukor-, dohány-, 
szeszgyárak, hajóépítés, gőzmalmok, vasöntödék. 
811. alapította Nagy Károly, kereskedelmi központtá 
csak a szomszédos Bardovick pusztulása után fejlő
dött. Az 1255. Brémával kötött szövetségéből támadt 
a Hansa. 1510. szabad birodalmi város. 

Hameln, város Hannover porosz kormánykerület
ben a Hamel ésWeser egyesülésénél, 14.000 lak. Egy
kor megerősített város; hozzá fűződik a h.-i patkány
fogó mondája. 

Hamilkar Barkas, Hannibál atyja, karthágói had
vezér, az I. pun háborúban nagy szerepet játszott, 
elfoglalta Spanyolország egy részét, f 229. K. e. a 
vettonok elleni csatában. 

Hamilton (hemmiltn), 1) város Lanark angol gróf
ságban az Avon és Clyde egyesülésénél, 19.000 lak. 
Közelében H. Palace nagy parkkal. — 2) Kikötő
város Canada Ontario tartományában az Ontario tó 
m., 41.000 lak. Vasúti gépek készítése. 

Hamis v. c s a l á r d b u k á s , bűntett, melynél fogva 
fizetésképtelenségét és csődbejutását valaki, még pedig 
hitelezőinek károsítására irányuló szándékkal, az által 
idézi elő, hogy a vagyonához tartozó értéktárgya
kat elrejti, elidegeníti, értékén alul eladja, eltit
kolja vagy valótlan követeléseket kifizet, egyik-másik 
hitelezőjét a többiek megkárosítására kielégíti vagy 
előnyben részesiti, kereskedelmi könyveket, ha erre 
kötelezve volt, nem vezetett vagy hamisan vezette, 
azokat elrejtette, eltitkolja vagy megsemmisítette. 

Hamis eskü büntette, crimen perjurii, az ünne
pélyes, bíróság előtt tett eskü szentségének az által 
való megsértése, hogy polgári ügyekben az igazság
nak meg nem felelő tényre hamis fő-, pót-, becslő v. 
felfedező esküt tesznek. 

Hamis feladás, 1. rágalmazás. 
Hamis tanuzás, bűntett, melyet az követ el, ki 

bűnvádi v. polgári ügyben az ügy lényeges körül
ményére nézve hamis vallomást tesz és azt esküvel 
megerősiti ; h. t., a szakértő hamis véleménye, a tol
mács v. fordító hamis fordítása. 

Hamis vád, bűntett, melyet az követ el, ki mást 
hatóság előtt büntetendő cselekmény elkövetésével 
tudva hamisan vádol, v. ellene tudva hamis bűnjele
ket v. bizonyítékokat kohol vagy állit ellő. Minősül 
bűntetté v. vétséggé a szerint, a mint a vád bűntettre 
v. vétségre, avagy kihágásra vagy fegyelmi vétségre 



vonatkozik ; e szerint szabják ki a büntetést. Hiva
talból csak akkor üldözik, ha a h. v. alapján a bűn
vádi eljárást már megindították. 

Hamita népek, 1. Ham. 
Hamlet v. Amle th , a monda szerint dán királyfi, 

ki atyja meggyilkoltatásáért anyján s ennek bűntár
sán, H. nagybátyján boszut áll. A mondát Saxo 
Grammaticus jegyezte fel krónikájában, innen átment 
Belleforest franczia müvébe : »Histoires tragiques« 
(1564.), melynek angol fordítása Shakespearenek for
rásulszolgáltremekmüvéhez. Shakespeare tragédiáját 
magy. ford. először Kazinczy Ferencz (1790.), ujab
ban Arany János (1867.). — H a m l e t n e k szokás 
nevezni a töprenkedőt, ki kételyeitől nem tud elha
tározásra jutni. 

Hamm, város Arnsberg porosz kormánykerületben 
a Lippe m., 25.000 lak. Vas- és bádogárugyártás. 
Közelében ásványforrások. 

Hammada, a Sahara sivatag felföldje, kősivatag, 
kietlen, vizszegény, a tüskebokrok is csak ott tenyész
nek, hol a föld sótartalmú. 

Hammerfest, a föld legészakibb városa, Norvégiá
ban Kvalö szigeten fekszik 70° 40' é. sz. alatt, 3000 
1. A lappok kereskedelmi piacza, kikötő. Távíró
állomás. 
Hammer-Purgstall J ó z s e f báró, történetíró, szül. 

1774. jun. 9. Gráczban, 1799—1806. a konstantiná
polyi osztrák követség hivatalnoka, 1816. óta udvari 
tanácsos, később az akadémia elnöke Bécsben, f 1856. 
nov. 23. Nagy munkában irta meg az ozmán biroda
lom történetét, mely a magyar történelem szempont
jából is fontos. 

Hammersberg J enő , curiai biró, szül. 1845.márcz. 
14. Kassán, 1866. bp. táblai joggyak., 1867. abaujm. 
aljegyző, 1868. u. o., 1872. kassai tvszki, 1880. bp. 
táblai pót-biró, 1883. s.-a.-újhelyi tvszki elnök, 1891. 
curiai biró. 

Hammerstein V i l m o s báró, porosz politikus, szül. 
1838. febr. 21. Mecklenburgban, 1876. a porosz kép
viselőház, 1881. a birod. gyűlés tagja s a »Kreuz-
zeitung* szerkesztője. A szélső porosz conservativ 
párt egyik vezére. 

Hámor ( pö rö ly ) , olyan gyártelep, melyben leeső 
nagyobb vastömeg alatt dolgozzák meg a fémeket. 
A h.-ban viz- v. gőzerő által felemelt kalapács v. ko-
loncz saját súlyával hat. Van fark- és fej-verő h., 
amaz a nyél közepe táján tengely körül forgó kala
pács ; az utóbbinál az emelés a kalapács bütykével 
történik. Vasgyárak h.-aiban a leeső vastömegnek 
óriási súlya van, nem ritkán 30—50 mm. 
Hámor, Alsó- és Felső, községek Borsod m. Az 

utóbbi mellett a vasgyár volt, a kettő közt van a diós
győri papírgyár és bútorgyár. 
Hámos L á s z l ó (pelsőczi), Gömörvármegye főis

pánja, szül. 1847. Berentén Borsod m. Jogot végzett; 
a boszniai occupatióban főhadnagy, 1879. Gömör-
megye főszolgabirája, 1881. egyik (jolsvai) képvise
lője, utóbb főispánja. 

Hampden (hemdn) John, angol politikus szül. 
1594; ő tagadta meg először a törvénytelenül kive
tett adót s e fellépésétől keltezik a nagy angol forra
dalmat, melyben buzgón részt vett, előbb a parla
mentben, azután a harczmezőn, hol megsebesült, 
f sebében 1643.jun. 24. 

Hampel József , archaeologus, a m. t. Akadémia 
rendes tagja, egyet, tanár, szül. Pesten 1849. nov. 10. 
1870 óta a Nemzeti Múzeum szolgálatában állva, 
1877. a régiségtár őre és a bpesti egyetemen az ó-kori 

történelem rendk. tanára lett. Számos kisebb-nagyobb 
régészeti értekezései mellett főbb müvei: Aquincum 
történetének vázlata(1871.), Der Goldfund von Nagy-
Szent-Miklós (1871.), A bronzkor emlékei Magyar
honban (1886—1892.), Adalék Pannónia történeté
hez (1884.). Az orsz. Régészeti és Embertani Társu
latnak alapításától (1878.) kezdve 1886-ig titkára 
és 1885 óta szerkeszti az Archaeologiai Értesítőt. Az 
Akadémia 1884. 1. tagjának, 1890. az archaeologiai 
bizottság előadójának, 1892. rendes tagjának válasz
totta. 1892. az ókori régészet rendes tanárának nevez
tetett ki, s ezóta királyi megbizás alapján vezeti a 
Nemz. Múzeum régiségtárának igazgatását. 

Hampshire (hemsir), angol grófság, ter., 4179 kma, 
690.086 lak. Fővárosa Winchester. 

Hamptoncourt (hémtnkórt), kastély a Londontól 
ny . ra fekvő Hampton faluban ; Wolsey érsek építette 
1514., az angol királyoknak lakhelyül szolgált. Hí
res képtár. 

Hamu, az elégésnél visszamaradó szilárd halmaz
állapotú vegyületek keveréke. A h.-ban van : kálium, 
nátrium, calcium, főleg szénsav és kénsavhoz kötve, 
továbbá vas- és manganoxyd, kovasav és különö
sen a csontok elégetésénél nyert h.-ban phosphorsav; 
a tengeri növények h.-jában pedig : jód és bróm. A 
h.-t általáben a h.-lúg és h.-zsir készítésre (1. e.), to
vábbá az üveggyártásnál, a phosphor és jód előállí
tásához és trágyaszerül használják. H.-nak nevezték 
régebben több lemnek oxygénnel alkotott vegyületét 
is, igy volt : ólom-, réz-, ón- stb. h. 

Hamulúg, a közönséges fahamu vízzel való keze
lésénél nyert alkalikus (lúgos) hatású oldat, főalkat-
része a szénsavas kálium (K 2 C0 3 ). A h.-ot használ
ják a mosásnál. 

Hamun, tó Afghanisztán, Perzsia és Beludsisztán 
határán ; belé ömlenek a Harur és Ferrah Rud folyók. 

Hamupipőke, mesebeli alak, ki majd minden euró
pai népnél előfordul: egy gazdag család három leánya 
közül a legifjabb, kit nővérei a legalacsonyabb konyhai 
munkák végzésére kényszerítenek, de végül a fejede
lem neje lesz. A magyar h. név a »hamu« és a szláv 
»pepel, pepeo« (=hamu) szóból van összetéve. 
Hamuzsir, növényi anyagok, állati hulladékok stb. 

elégetése által nyert hamunak kilúgzása s ezen 
lúgnak befőzése, égetése által nyert vegyület. Főal-
katrésze a szénsavas kálium (K 2 C0 3 ), de ezenkívül 
van benne szénsavas nátrium, kénsavas kálium és 
nátrium, kevés vas és más anyag is, ezért n y e r s 
h.-nak nevezik. Többszöri feloldás és átjegeczesités 
által készítik belőle a t i s z t í t o t t h.-t. A h.-nak igen 
kiterjedt alkalmazása van, nevezetesen a szappan- és 
üveggyártásnál, a festészetben s más kálium-vegyü
letek készítésénél. 
Hamvas-fakó az a ló, melynek fakóval vegyes 

szürke és pirosas-sárga szőre van, szíjjalt háttal és 
barna patával. 

Hamvazó szerda, a kath. egyházban a nap, me
lyen negyven napi böjt kezdődik. 

Hamzsabég, Érd (1. e.). 
Han (török), szálló, utasok befogadására szolgáló 

hely ; régebben a legtöbbször kegyes alapítvány ; a 
török világban hazánkban is volt a főbb állomáshe
lyeken. 

Hanau, város Kassel porosz kormánykerületben a 
Kinsig és Majna m. 2500 lak. 

Handabanda, hetvenkedés, hányivetiség. 
Hándel G y ö r g y F r i g y e s , az oratórium mestere, 

szül. 1665. febr. 23. Halléban. 1710. főkarmester 



Hannoverban. 1712. Angolországba költözött és ki
zárólag az oratóriumnak szentelte tehetségét. 1751. 
megvakult, f 1759. ápr. 14. A westminsteri apát
ságban temették el. Irt 45 operát, 26 nagy orató
riumot stb. 
Handel-Mazzetü E d e báró, altábornagy, szül. 1838. 

A 8. gyaloghadosztály parancsnoka Innsbruckban. 
Handlova, község Nyitra m., 3506 lak. 
Handzsár, hosszú kés alakú fegyver, a keleti népek, 

ozmánok és dél-szlávok használják. 
Hanefiták, Haneíí alapította izlam felekezet; rítu

sok most is uralkodó a török birodalomban. 
Hánel A l b e r t , jogtudós, szül. 1833. jun. 10. Lip

csében, 1863. tanár Kiéiben, 1867. a porosz birod. 
gyűlés és képviselőház tagja, 1874 — 76. mindket
tőnek alelnöke. Főműve : »Tanulmányok a német 
államjogról.« 
Hang, azon behatás, melyet vmely ruganyos test 

(hangforrás) rezgései által előidézett hullámmozgás 
a hallószervben előidéz. A hangot szolgáltató test 
(hangforrás) lehet szilárd, folyékony v. légnemű ; 
a hangvezető közeg többnyire a levegő. A rezgő test 
által a vezető közegben keltett hullámmozgás ezen 
ruganyos közeg váltakozó sűrűsödésében és ritkulá
sában áll; egy sűrűsödés és egy ritkulás együttvéve 
alkotja a h a n g h u l l á m o t és az egyik sűrűsödés 
legmagasabb fokától a másikig terjedő távolság a 
hullám hossza. A h u l l á m h o s s z annál kisebb, 
minél nagyobb a rezgések száma és minél magasabb 
a hang. A hanghullámok terjedési sebessége a leve
gőben másodperczenként 332'26 méter, 8 C° vizben 
1435 m., még nagyobb a terjedési sebesség szilárd 
testekben. A hanghullámok visszaverődése u. a. 
törvények szerint megy végbe, mint a fényé (1. e.) és 
ezen alapszik az u t ó h a n g (1. e.) és a v i s s z h a n g 
(1. e.). A h. e r ő s s é g e a hullámforrástól való távol
ság négyzetével csökken, mely szám csökken akkor, 
ha a hanghullám bizonyos meghatározott irányban 
kénytelen haladni (szócső). Ha a hanghullámok ösz-
szegyüjtetnek s egy pont felé vezettetnek, erejük 
jelentékenyen növekszik (ha l lócső ) . Különböző 
hanghullámok találkozása által a találkozási pontok 
összetett rezgést végeznek: ez a hullámok i n t e r f e -
ren t iá ja . Csövekben a cső végén visszaverődött 
és a behatoló hullámoknak interferentiája folytán 
úgynevezett á l l ó h u l l á m fejlődik, melynél, ellen
tétben a közönséges h a l a d ó hullámokkal, az ösz-
szes rezgő részecskék egyidejűleg mennek át egyen
súly-helyzetükön ; ez által a cső hangzóvá lesz. Az 
Összetett hullámok a hallószervben az u. n. zön
gének érzetét keltik, melyet vmely erősebb egy
szerű hang, a l a p h a n g , és az ehhez csatlakozó 
gyöngébb felső hangok alkotnak. A zöngénél meg
különböztetik a m a g a s s á g o t , mely a másod-
percznyi rezgések számával arányosan n ő ; az 
e rőssége t , mely a kirezgéssel és a rezgési sebes
séggel arányos és a zönge s z i n é t , mely a hullám 
alakjától, vagyis az alaphangot kisérő felső hangok 
számától, magasságától és erősségétől függ. Az 
olyan hang, melynek alkotó részei között egyszerű 
hangok és zöngék is felismerhetők, z ö r e j n e k mon
datik. Vmely hang magasságát, azaz rezgési számát 
a szirén nevű eszközzel (1. e.) határozzák meg. 
V. ö. hangforrás, hangszerv. 

Hanga, erica, növény a hangafélék (ericaceae) rend
jéből. A t e s t s z i n ü h., e. car'nea, virága egyszínű, 
halványpiros. 
Hangács, község Borsod m., 1098 lak. 

Hangfestés, a nyelv hangutánzó elemeinek (1. hang
utánzás) felhasználása bizonyos tünemények és han
gulatok élénkebb leírására, pl. ebben : Zúg morog a 
zivatar, zajog a zord északi szélvész (Kisfaludy K.), 
egyrészt a mély magánhangzók (u, o, a), másrészt 
a sok sziszegő mássalhangzó (z, sz) a vihar komor 
zajlását érezteti. Ábrányi Emil >Magyar nyelv« 
(1885.) cz. költeményében nyelvünk kifejező erejét 
a hangfestés különböző példáin mutatja meg : 

líir-e más nyelv ugy epedni, 
Annyi bájjal, annyi kéjjel ; 

Olvadóbb, mint lant zenéje 
Holdvilágos, langyos éjjel 

Magasztos gyásznak bánatdulta hangja 
Ugy zendül benne, mint egyház harangja 
Mely messze hinti mély, komor szavát — — 
Ciklops pörolye, hogyha csatát fest, 
Csatakiirtiik bősz riadása ! 
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard, 
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart! 

Hangforrás, minden ruganyos test, mely rezgésbe 
jön s rezgését vmely vezető közegnek átadja. Azon 
hangforrások, melyek a fülre kellemesen ható zöngé
ket hoznak létre, h a n g s z e r e k . A hangszereknél a 
h. f. szilárd v. légnemű. Szilárd h.-f.-ok a kifeszített 
hurok és pálczák; légnemű h.-ok az olyan légoszlopok, 
melyeket vmely fölöttük elvonuló légáram, ajaksip, v. 
vmely rezgő szilárd test (nyelvsip) szólaltat meg. 
A kifeszített h ú r csakis olyan rezgésekre képes, 
melyeknél a húr végpontjai csomópontok ; a rezgő 
húron tehát egy vagy több álló hullám képződik. 
Vmely húr rezgési száma a feszítő erő négyzetgyö
kével egyenesen, a húr hosszával, vastagságával és 
fajsulyának négyzetgyökével forditva arányos. Hú
r o s h a n g s z e r e k ; a zongora, hegedű, gordonka, 
bőgő, czimbalom, gitár, hárfa és a czitera. A légne
meket hasábos v. hengeres csövekben indítják hossz
rezgésre ; az ilyen csövek a s ípok , melyek lehet
nek ajaksipok vagy nyelvsipok. Az a j a k s i p lehet 
fedett v. nyílt. Bármely ajaksipnál a hang magassága 
fordított arányban áll a sip hosszával (Bernoulli tör
vénye). Vmely nyilt ajaksip alaphangja az u. a. 
hosszúságú zárt ajsksip alaphangjának az oktávája. 
Ajaksip : a legtöbb orgonasip, a tilinkó, a pásztor-
sip, a füzfasip, stb. A p á l c z á k szilárd állásban 
pusztán rugalmasságuk folytán is képesek rezegni, 
ha szilárdan állanak. A pálcza rezgési száma függ 
anyagától, egyenes arányú a keresztmetszet (de
rékszögű parallelogramm) magasságával, független 
annak szélességétől és forditva arányos a pálcza 
hosszaságának négyzetével. A pálczák keresztrez
gései a vashegedünél, sipládánál, szalmahegedünél, 
üvegharmonikánál, metallophonnál, hangvillánál, stb. 
alkalmaztatnak. Lemezek , egy pontban megerő
sítve, szélükön vonóval rezgésbe hozhatók s csomó
vonalak által több részre osztatnak (Chladni-féle 
hangábrák); alkalmazásba jutnak a harangoknál, 
melyek rezgése megegyezik köralaku lemezek rez
géseivel s melyeket a csomó vonalak 4, 6, stb. sec-
torra bontanak. Vmely harang alapzöngéje annál 
magasabb, minél kisebb a felülete, s minél vasta
gabb. A h á r t y á k egészben remegnek, rezgés
számuk a feszültséggel s vastagsággal növekszik 
(dob). N y e l v s i p o k fuvókából, sipcsőből és toldó-
csőből állanak. A nyelv hossza a hangoló dróttal 
módositható. Hangjuk magasságát a nyelv s a toldó-
cső anyaga és méretei határozzák meg Nyelvsip 
az orgona némely sipja, a harmonika, oboe, fagot 
és az emberi hangszerv (1. e.). 

Hanghullám, 1. hang. 



Hangjegy, azon jegyek, melyekkel a zenészeiben 
a hangok fokozatait, idő-mértékét, kezdetet, szünete
ket stb. megjelölik. 

Hanglépcső, 1. skála. 
Hangok, a beszéd végső elemei, melyeket az Írás

ban betűkkel fejezünk ki. Felosztatnak magán- és 
mássalhangzókra (1. ezeket), a szerint, a mint egye
dül is alkothatnak szótagot v. csak magánhangzók
kal együtt. Mélyhang, magashang, középhang, lásd 
magánhangzók. 

Hangoztató módszer, a betűztető módszerrel (1. e.) 
szemben az olvasástanitásnak azon módja, mely nem 
a betűk neveiből (a, bé, ezé), hanem a hangok (a, 
b, cz) kiejtéséből indul ki. Megalapítója Stephani 
1804., hazánkban Vájna Antal (Kolozsvár 1838.), 
Warga János, Vajda Péter, Némethy Pál stb. hono
sították meg. 

Hangphysiologia, 1. phonetika. 
Hangrendi párhuzam, 1. párhuzam. 
Hangrés, 1. hiatus. 
Hangrezgés, 1. hang. 
Hangsúly, a nyelvben a szók bizonyos tagjának 

nyomatékosabb kiejtése ( s z ó h a n g s ú l y ) v. a mon
dat vmely szavának kiemelése a többivel szemben 
( é r t e lmi v. m o n d a t h.). A magyarban a szóhang
súly a szó első tagjára esik pl. ember, haza, bátor
ság. Az értelmi hangsúly rendesen az ige előtt álló 
szón nyugszik, pl. A vádász vadászni ment, a vadász 
ment vadászni stb. A németben a szóhangsúly a 
szavak gyökszótagjára, míg a franczia és ang. nyel
vekben csak a bonyolultabb szabályok által határoz
ható meg. L. Balassa József, A h. a magyar nyelv
ben, Nyelvtud. Közi. XXI. kt. 1890. 

Hangsúlyos verselés, a tulajdonképeni magyar 
nemzeti verselés, mely a hangsúlyon alapszik, ellen
tétben az i d ő m é r t é k e s verseléssel (1. e.), melynek 
a szótagok hosszú v. rövid volta az alapja. A h. vers
ben a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok sza
bályszerű váltakozása szüli a rhythmust. Egy hang
súlyos s egy v. több hangsúlytalan szótag ü t e m e t 
alkot; a hangsúlyos szótag az ütem elején van. Egy 
v. több ütem alkotja a verssort, pl. : 

Hiába vitt | jó Kadosa, » 

Homályba száll | fénylő vasa. (Arany.) 
Az ütemek hangzatosságát emeli, ha az ütemkezdő 
szó mondathangsúlylyal is bir. Régibb költészetünk 
s a népköltészet kizárólag a hangsúlyos verselést 
ismeri. 

Hangszer, 1. hangforrás. 
Hangszerelés, vmely zeneműnek több hangszerre 

való átírása. 
Hangszerv, azon készülék, melylyel ember tagolt 

hangokat, érthető beszédet létrehozni képes. Ez a 
gégefő, mely nyelvsipként működik. A tüdőből u. i. 
a levegő a légcső felső részébe a sipcsőnek megfelelő 
gégefőbe jut, mely a szájüreggel, mint toldócsővel, 
függ össze. A gégefő pajzsporcza és a kannaporezok 
között feszülnek ki ruganyos hangszalagok, melyek 
egymáshoz közelilhetők s feszültségük módosítható. 
Nyugodt légzésnél a levegő a hangszalagok között 
fekvő hangrésen akadálytalanul halad; beszéd, ének
lés közben a levegő a hangszalagokat rezgésbe hozza, 
mely rezgés a levegőben hosszirányú hullámokat 
indit. A hang magassága a szalagok feszültségétől és 
hosszúságától, továbbá a légáram erősségétől függ. 
A mellhangnál az egész szalagok, fistulahangnál csak 
széleik rezegnek. Az emberi hang 4 oktávra terjed ; 

a legmagasabb hang a d 8 és f8 (madárhangok), a 
legmélyebb a Di. V. ö. gége, hangforrás. 

Hangtan, a nyelvtan azon része, mely a hangokkal 
(1. e.), azok változásaival és helyes leírásával foglal
kozik. L. még phonetika. 
Hangtan, acustika, a physikának azon része, mely 

a hang keletkezését, törvényeit stb. kutatja. 
Hangtorlódás, 1. hiatus. 
Hangtsou (Hangtseu), Tsekiang khinai tartomány 

fővárosa 1,000.000 : ak. Selyemárugyártás. 
Hangugratás , nyelvünk azon sajátsága, hogy a 

ragozásban v. képzésben némely szóknál a tő utolsó 
magánhangzója kiesik: pl. köröm — körmök, ugorni 
— ugró, gyilok — gyilkos stb. 
Hangulat , a változó, külső s belső befolyások (érze

tek) következtében keletkező kedélyállapot. A külső 
behatások mellett a belső érzetek, mint: éhség, szé
dülés, émelygés, undor, fájdalom, nyugalom, fáradt
ság, kimerültség stb. együtt véve szülik a h.-ot, s e 
szerint változik előttünk a világ képe is, mert ha 
egészségesek vagyunk, a derültség, ellenkezőleg a 
lehangoltság érzete tart fogva bennünket. Ily értelem
ben mondja Reviczky Gyula : A világ csak hangulat. 
Hangutánzás , egyes szavak azon tulajdonsága, 

hogy magán- és mássalhangzóikkal a jelölt tüne
ményt lehetőleg utánozzák, pl. cseng, dörög, morog, 
zizzen, csörömpöl, csengetyű (latinban : tintinabu-
lum), kong, ficsereg a fecske (Gyulai), pendül a kapa 
(Arany). A költők a hangfestésnél (1. e.) használják. 
Hangya, formica, \. hangyák. 
Hangyák, formicida, rovarok a hártyásszárnyuak 

(hymenoptera) rendjéből ; többnyire államokban 
élnek; lakásuk korhadt fákban, földben v. kövek alatt 
épül. A hang3^aállam mindig hímekből, nőstényekből 
és nem nélküli dolgozókból (kifejletlen nőstények) áll. 
A hangyabolyban tavaszkor selyemszerü burokba 
takart bábokat (hangyatojás), petéket s álezákat vala
mint dolgozókat lehet találni. A kifejlődött szárnyas 
himek és nőstények nászröpülésre indulnak, mely 
után elvesztik szárnyaikat. A himek elhalnak, a meg
termékenyített nőstényeket a dolgozók a bolyba czipe-
lik vissza, hol petéiket lerakják, melyekből dolgozók, 
a késő nyáron lerakottakból pedig a másik évben himek 
és nőstények fejlődnek. Az álezákat a dolgozók táp
lálják és védelmezik; a bábokat veszély esetén biztos 
helyre viszik. Külföldi fajoknál a dolgozók nagyfejű 
»katonákra* és kisfejü »munkásokra* oszolnak. Vé
delmükre erős állkapcsaikkal ejtett sebbe a potrohúk 
végén levő méregm'irigy által elválasztott csípős 
hangyasavat (1. e.) dörzsölik. Némely fajok (rabló
hangyák) más fajok bábjait ellopkodják, felnevelik s 
azokat rabszolgák gyanánt használják, sőt némelyek 
magukat általuk tápláltatják ( a m a 2 o n h . ) . Némely 
fajok más fajok bolyaiban vendégképen élnek. Táp
lálékuk növényi és állati anyagok, hulladékok, külö
nösen édes anyagok. Ez okból házi .állatként tartják 
és táplálják maguknak a kis levéltetveket (aphis), 
melyek ezukornedvet választanak el. E czélból csáp
jaikkal simogatják a levéltetvet, mikor is az elválasz
tás bővebb. A v e r e s e r d e i h., formica rufa, a feny
vesekben nagy halmokat épít; a / . herculanea, nálunk 
legnagyobb faj, szurokfekete: a v á n d o r h . , atla 
cephalotes, Dél-Amerikában, a lakásokat férgektől 
megtisztítja ; a e z u k o r h . . / . saccharivora, Nyugat-
Indiában néha czukortelepitvényeket tesz tönkre; 
van sok más faj is. 

Hangyász, myrmekophaga, emlős a foghíjasok 
(edentata) rendjéből ; teste nyúlánk, tömött szőrrel 



fedett. A n a g y h., tn.jubata, 1'6 m. h., nyelvét, mely 
hosszú és ragadós nyállal borított, a termesz-han
gyák fogására használja; húsát és bőrét az indiánok 
használják ; Dél-Amerikában él. 

Hangzatka, a sonett (1. e.) magyar neve. 
Hangzó, röviden igy nevezik a magánhangzókat. 
Hangzóilleszkedés, helyesebben : magánhangzó

illeszkedés, vocalharmonia, azon nyelvtörvény, mely 
szerint a képzők és ragok a szavaknak magas- vagy 
mélyhanguságához alkalmazkodnak, pl. jóság, szép
ség, háznak, kertnek stb. A török-tatár, finn és ma
gyar nyelvek tulajdonsága. 
Han-hai (kiszáradt tenger), Belső-Ázsiának hegy

ségektől körülfogott medenczéi. Két részre szakad, 
a ny. Tarimra (Takla-Makam sivatag), a Tien-San, 
Pamir és Kuen-Lun között és a Kum Tag homokhal
mok által elválasztva az é.-k.-re Samo v. Gobi (1. e.) 
medenczéjére. 
Hank, angol fonálmérték, gyapotfonálnál 840, fésü-

gyapju-f.-nál 560, lenf.-nál 3000 yard. 
Hanka V e n c z e z l á v , cseh nyelvész, szül. 1791. 

jun. 10. Königgriitzben. 1818. a prágai nemz. múzeum 
őre, f 1861. jan. 12. Híressé vált a königinhofi kézirat 
felfedezésével és kiadásával 1818.; a kézirat régi cseh 
költeményeket tartalmaz, de hitelessége meg van 
támadva s sokan hamisítványnak, vagyis Hanka v. 
vmelyik kortársa készítményének tartják. 

Hankeou (Hankau), kikötőváros Hupei khinai tar
tományban a Jantsekiang m., 800.000 lak. Elénk ke
reskedelem. 

Hankó V i lmos , tanár a bpesti II. ker. főreáliskolá
ban, szül. 1854. Parajdon, Udvarhely m. Természet
tudományi szakiró, főleg vegyészettel foglalkozik ; 
több munkát irt a magyar fürdőkről. 

Hanna, termékeny vidék Morvaországban, lakói a 
hannákok, szláv származásúak (a lapály lakói, ellen
tétben a horákokkal, a felvidék lakóival). 

Hannibál, karthágói hadvezér, Hamilkar Barkas fia, 
szül. 247. K. e. Spanyolországban, 221. a hadsereg őt 
kiáltotta ki fővezérré. 219. Saguntum elfoglalásával 
a 2. hun háborúra adott alkalmat. 218. nyarán átkelt 
a Pyrenéeken és az Alpeseken, benyomult Itáliába, 
hol több csatában megverte a rómaiakat, 211. Rómát 
is fenyegette (innen a H. ad v. ante portás [1. e.] 
mondás), de azután Alsó-Itáliában vesztegelt. Vissza
térve Karthágóba, Scipio 202. okt. 19. Zamanál meg
verte. A rómaiak elől 195. Antiochos syr királyhoz 
menekült, mikor a rómaiak Antiochost is legyőzték, 
Prusiasnál, Bithynia királyánál keresett menedéket; 
de itt sem találva biztonságot, 183. megmérgezte 
magát. 

Hannibál ad portás, többnyire helytelenül »ante 
portas«-t idéznek, H. a kapuk előtt (van), Cicero első 
philippikája után közmondásossá lett szólás fenye
gető veszélyek jelölésére. 

Hanno, 1) karthágói hajós, bejárta Afrika nyugoti 
részét, utazásának eredményét táblába véste, melynek 
görög fordítását Periplus (körülhajózás)-nak nevezik. 
— 2) Nagy H., a békepárt feje Karthágóban Hanni
bállal szemben ; a 202. Kr. e. béke Rómával az ő 
közvetítésével létesült. 

Hannovera, 1866-ig önálló királyság, most porosz 
tartomány, ter. 38.480 km 2, 2,280.491 lak. Feloszlik 
Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osnabrück, 
Áurich kormánykerületekre. Földje termékeny, a 
lakosság földmiveléssel, állattenyésztéssel (lovak) 
foglalkozik ; ipara és kereskedelme élénk. A köznép 
az alnémet (plattdeutsch) nyelvet beszéli. A hanno-

verai kormánykerület (ter. 5716 km 2, 528.094 lak.), 
fővárosa H. a Leine m., 165.000 lak. Hires műegye
tem, gazdag művészeti s tudományos gyűjtemények; 
vasöntödék, gép-, bőr-, dohány-gyárak, élénk keres
kedelem. H. a bécsi congressuson nyerte a királyi 
czimet. V. György az 1866. háborúban legyőzetvén, 
országa Poroszországba kebeleztetett (1866. szep
tember 20.). 

Hanoi (Keso), Tonking franczia gyarmat fővárosa 
a Songkai m. 150.000 lak. Kikötő, élénk kereske
delem, ipar. 

Hanság, süppedős ingovány, sok helyt úszó gyep 
vagy zsombék, tőzeg és nádas. Körülbelül 400 km 9 

területet borit Sopron, Mosón és Győr vármegyékben. 
A Rábcza folyó a H.-on át folyik s csatornája volna 
levezetője; de a Duna szine magasabban fekvén 
mint a Rábcza és Rába, áradáskor a visszatorlódott 
víz folyton táplálja. Vannak magasabb és száraz 
földhátai, gorondjai, melyek csekély emelkedéseit 
szemre csak kaszálóik és legelőik teszik láthatóvá. 
Vannak nyilt víztükrök és tócsák is. Tőzegmezők, 
nádasok füzesekkel, nyír- és ősegres-erdőkkel válta
koznak, terjedelmes erdőket alkotva, hol szarvas és 
őz honos; van farkas, róka, vadmacska és vidra. 
Madárvilága gazdag; kacsa, szalonka, sirály, gém, 
lud, gólya, daru óriás számmal; melegebb években 
a pelikánok rajai is megérkeznek. Az Ikva, Répcze és 
Rába folyók szabályozása és csatornák által hitték 
kiszárítani, s bár mind inkább összébb húzódott és 
keresztül-kasul járható lett, de teljesen ki nem száradt. 

Hansemann Adolf, a berlini discontobank igaz
gatója, szül. 1826. jul. 27. Intézete a Rothschild bank
csoport-tagja s részt vesz a magyar állam hitelmű
veleteiben. 

Hansen, 1) J á n o s Holm, dán szinmüiró, szül. 
1841., előbb szabó, azután katona, színész, 1875 óta 
számos hatásos színdarabot irt. — 2) Theof i l , épí
tész, szül. 1813. jul. 18. Koppenhágában. 1846 óta 
Bécsben működött s tagja az akadémiának. Bécs szá
mos középülete H. alkotása, f 1891. 

Hanslick Ede , zenekritikus, szül. 1825. szept. 11. 
Prágában. 1861 óta zenetanár a bécsi egyetemen. 
Számos zenekritikai és z.-történeti müvet irt. 

Hanswurst, a régi német színpad bohócza, ki sza
badon rögtönözte tréfáit. 

Hanthó La jos , főreáliskolai tanár és iró Aradon, 
szül. 1834. Kapin, Győr m., sokáig a fővárosban mint 
iró működött, később a tanári pályára lépett. 

Hantken M i k s a (prudniki), a bpesti egyet. r. 
tanár, szül. 1821. szept. 26. Jablunkán, osztr. Szilé
ziában. Előbb bölcsészetet hallgatóit, 1846. bányá
szati pályára lépett, 1852. bányatiszt Esztergomban, 
1853 — 53. bányamérnök szerb szolgálatban, 1861. a 
bpesti keresk. akadémián a term. tudományok tanára, 
1866. a nemz. múzeum ásvány- és őslénytani oszt.-
nak őre, 1869. a m. kir. földt int. igazgatója, 1882. a 
palaeontologia egyet. r. tanára. A m. tud. Akadémiá
nak 1864. lev., 1874 óta r. tagja. Számos munkája 
jelent meg az Akadémia és a földt. társulat kiadvá
nyaiban ; legfontosabb a magyarországi kőszéntele
pekre vonatkozó, vmint a foraminiferákat tárgyaló 
dolgozatai. 

Hanusfalu, község Sárosm., 1157 lakos. A Tapoly 
völgyében. 
Hanusz I s t v á n , a kecskeméti főreáliskola igazga

tója, szül. 1840. Váczott. Természetrajzi szakiró. 
Hanva, község Gömörm., 915 lak. Tompa Mihály 

költő itt lelkészkedett. 



Hany I s tók , mult századbeli csodagyermek, kit 
az Esterházyak kapuvári kastélyában őriztek. Az 
egykori följegyzések szerint 1749. márcz. 15. Nagy 
Ferencz és Molnár Mihály kapuvári halászok egy 
körülb. 10 éves, vadállathoz hasonló, de emberi for
májú fiút fogtak a Hanságban s a kapuvári kastélyba 
vitték, hol Hany Istóknak keresztelték. Egész testét 
halpikkely fedte, lábán és kezén az ujjak közt uszó-
hártya volt. Beszélni nem tudott, füvet, szénát és 
szalmát evett s ruházatot nem türt magán. Majdnem 
egy évig volt a kastélyban, s már meglehetősen kez
dett emberré válni, mikor egyszerre hirtelen eltűnt. 
Valószínűleg beleugrott a kastélytól nem messze folyó 
Rába-ágba s visszauszott megint a Hanságba. Jókai 
e csodagyermeket a »Névtelen vár« cz. regényében 
szerepelteti. 

Hányad, quota, vmely mennyiség elosztásánál 
azon rész, mely vmely egyes részesre esik. 

Hányados, quotiens, azon szám, melyet az osztás
nál. (1. e.) keresünk; vmely függvény d i f f e r e n t i á l 
h.-a azon határérték, melyet a differentiális számítás 
(1. e.) által meghatározunk. 

Hányás, vomitus, a gyomor tartalmának a szájon 
át való hirtelen kiürülése, melyet a gyomor görcsös 
összehúzódása idéz elő. Oka lehet: a gyomor nyál
hártyáját izgató gyomortartalom (ételek, mérgek 
stb.), erős köhögés, szokatlan mozgások, idegbe
hatás, a gyomorfal megbetegedései stb. Heveny h. 
jelentkezik muló inger esetén, súlyos lázas beteg
ségek kezdetekor, koleránál, idült h. gyomorbán-
talmaknál, különösen idült gyomorhurut, gyomor
tágulás esetén. Kezelés : jéglabdacsok, szénsavas 
italok, ópium stb. 

Hanyintás, supinatio, boncztanilag a kéznek és 
alkarnak hossztengelye körül kifelé (hanyatt) való 
fordítása, mit a hanyintó izmok (supinatores) eszkö
zölnek; ellentétben a b o r i n t á s s a l , mely az alkar
nak befelé való forgatásában áll és a borintó izmok 
(pronatores) által eszközöltetik. 

Hanyn, ásvány, agyagföld, mész és nátron sili-
kátja; nátrium, calciumsulfáttal, lávákban fordul elő. 

Hanynophyr, hanynban bővelkedő bazalt-féle kő
zet a Vulture-n, Nápoly mellett. 

Hányszékelés, ázsiai, ázsiai kolera 1. kolera. 
Hánytató borkő, tartarus stibiatus, borkősavas 

antimonoxydkálium, antimonoxydnak borkősavval 
való oldatából készül; színtelen jegeczekből áll, édes, 
undorító fémizü, vízben oldható, hányingert keltő, a 
bőrön gyuladást okoz; használják kelmefestésnél és 
nyomásnál, a gyógyászatban hánytató szerül, erős 
bőrizgatóul (Authenrieth-féle kenőcs, tapasz). Borban 
való oldata a hánytató bor. 

Hánytató szerek, emetica, a hánytató gyökér (radix 
ipecacuanhae), a hánytat© borkő, rézgálicz (cuprum 
sulfuricum) híg oldata, horganygálicz, langyos víz, 
szappanos viz, stb. Hányást szokott kiváltani a garat 
izgatása is. A h. sz.-ek különösen mérgezések esetén 
jönnek alkalmazásba, azonban alkalmazásuk veszé
lyes, ha a mérgezés maró anyagokkal (híg, erős sa
vak) történt, minthogy ilyen esetben hányás közben 
a méreg a bárzsingot, a garatot és szájüreget újra 
összemarja. 

Hanza-városok s z ö v e t s é g e , a XIII. században 
alakult a német kereskedő városok közt, hogy keres
kedelmüket a rablótámadások ellen közösen megvéd
jék. A szövetséget Hanzának, egy-egy önálló tagját 
H.-városnak nevezték. Mintegy 90 város a birodalom 
minden részéből lépett az idők folyamán e szövet

ségbe, mely Londonban, Bruggeben (később Antwer
penben), Bergenben és Nisni-Novgorodban nagy áru
lerakodó helyeket létesített, külön hajókkal és kato
nasággal rendelkezett, s az északkeleti tengervidéken, 
Angliában, a Skandináv félszigeten, Lengyel- és Orosz
országban a kereskedést, egészen kezében tartotta. A 
felsőmagyarországi városokkal is élénk összekötte
tésben állva, hazánk iparára és kereskedelmére szin
tén nagy befolyást gyakorolt. A XVI. század folya
mán azonban Angliából és Svédországból kiszorit-
tatott, s a 30 éves háború alatt egészen elveszte 
jelentőségét, ugy hogy az 1669. lübecki hanza-gyü-
lésen már csak Lübeck, Bréma és Hamburg maradtak 
a szövetségben. E 3 város a birodalomban területi 
önállóságot élvezett; 1810. a franczia császárságba 
olvasztatott. 1815. szabad városokként megujiták a 
szövetséget, s 1866. aug. 18. csatlakoztak a porosz 
felsőség alatt létrejött észak-német szövetséghez, 
1871. pedig a német birodalomhoz. 
Haparanda, svéd város, a bottni öbölnél, az orosz 

határon, 1200 1. Meteorológiai állomás. 
Hapták (a német »habét acht«-ból), katonai vezény

szó: » vigyázz «. 
Harakiri, hasfelmetszés, Japánban divik, hol az 

előkelők, kik valamely okból halálra ítéltettek, hogy 
a kivégzés szégyenét kikerüljék, önként v. parancs
szóra, ily módon követnek el öngyilkosságot. 

Harambasa, rablóvezér. 
Haramiák, Schiller tragédiája »Die Ráuber«,először 

»A tolvajok« czimmel ford. báró Barcsay László 
1793., később Toldy (Schedel) Ferencz. 
Háramlás, devolutio, a régi magyar jogban a ne

mesi jószágoknak a királyi jog (1. e.) alapján a sz. 
koronára való visszaszállása. Két főczime volt: a 
magszakadás (1. e.) s a hűtlenség (1. e.), ezekhez já
rult az u. n. contractus; ez utóbbi nem volt más, 
mint az örökvallás (1. e.) utján elidegenített nemesi 
javak szerzési módja; az igy szerzett javak, — ha 
sem végrendeleti, sem szerződési, sem törvényes 
örökös nem volt, a koronára szállottak; háramlás a 
kánoni jogban 1. devolutio. 

Harang, ős időtől fogva jelek adására szolgáló fém
öntvény. A keresztény egyházban a harang kiváló 
szerepet nyert s némely templomnak óriás harangja 
van, melylyel v. csak ritkán, v. épenséggel nem is 
harangoznak, ilyen a m o s z k v a i óriás h. A vasúti 
forgalomban a h. a jelzéseknél emelkedett nagy fon
tosságra. 
Harangláb, község Kis-Küküllő megyében, 998 

lakossal. 
Harangláb, állvány, melyre a toronyban a haran

got elhelyezik ; a h.-ot gyakran a templomon kivül 
önállóan állítják fel. 

Harangöntés, a munkálat három részből áll; első 
a harangfém összeállítása (1. bronz) és megolvasz-

• tása, második a harangminta kikészítése s harmadik 
az öntés. A minta nedves fövényben készül, melynek 
teljes kiszáradása után bele folyatják a megömlesztett 
harangfémet. A harang hangja az anyag minőségétől 
és a harang alakjától függ. Régibb időben a harang-
fémhez ezüstöt is adtak, jelenleg már nem teszik, 
mert az ezüst árt a h. hangjának. Egyházi czélra a 
VII. század óta használják. 
Harangue (francz., áráng), beszéd, felszólalás ; 

h a r a n g ú i r o z n i , beszéddel fellelkesíteni, fellár
mázni a tömeget. 

Haránt, vmely építmény hossztengelyét v. a terep 
irányvonalát kisebb-nagyobb szög alatt metsző vo-



nal irányának megjelölése ; igy van : h. fal, h. kötés, 
h. metszet, h. völgy stb. 
Harar (Harrar), kereskedelmi város Afrikában, a 

gallák országában, 42.000 lak. 
Haraszti G y u l a , főreáliskolai tanár, szül. 1854. 

Kolozsvárt. Előbb Nagy-Váradon és Kassán, 1890. 
óta Bpesten főreáliskolai tanár. 1892. a bpesti egye
temen a franczia irodalom magántanára. Irt számos 
magyar irodalomtörténeti s franczia irodalomtörténeti 
tanulmányt. Főbb munkái : Csokonai életrajza, A 
naturalista regényről (Akad. könyvkiadó vállalata), 
André Chenier (Akad. értek.) stb. 
Haraszti, község Pest m., 2675 lak. A fővárosból 

sokan szoktak nyaralni benne. 
Harasztok, filices, növények az edényes virágtala-

nok osztályából, évelők, többnyire füvek, némelyek 
fák. Levélhez hasonló szervük, a haraszt, alsó felüle
tén v. más helyen csoportokban (sori) állanak a spo-
rangiumok, ezekben a spórák, melyekből az előtelep, 
prothallium, fejlődik. Az előtelepből ivarszervek (ar-
chegoniumők és antheridmmok) fejlődnek. Az archc-
gonium megtermékenyített petesejtjéből jön létre az 
ivartalan haraszt. 4000 faj ismeretes, melyek az egész 
földön elterjedtek ; ezek közül 2600 faj a forró övön 
tenyészik, némelyek a gyógyszerészeiben szerepel
nek (édestövü páfrány, polypodium vulgare; giliszta 
páfrány, polystichum filix mas; adianthum capillus 
Veneris ; asplenium scolopendrium, bordalapfü stb.). 
Más fajok keményitődus belét használják tápanya
gul ; számos faj kedvelt dísznövény. Ásatag h.-ok 
különösen a kőszénkorszakban fordulnak elő. 

Harasztos, község Torda-Aranyos m., 1825 lak. 
Határán megy a tordai római ut. 
Harburg, kikötőváros Lüneburg porosz kormány

kerületben az Elbe m., 35.000 lak. Hajóépítés, élénk 
kereskedés. 
Harcourt (hárkört) V i lmos G y ö r g y , angol mi

niszter, szül. 1827. okt. 14. 1868. az alsóház tagja, 
1869. tanár Cambridgeben, 1880—85. belügyminisz
ter, 1886. rövid ideig mint kanczellár tagja a kabi
netnek. A szabadelvű párt tagja. 

Harcsa, silurus, hal a csontoshalak (selcostei) rend
jéből; feje széles, lapos; állkapcsai fogakkal fegyver-
zettek ; bőre csupasz. A k ö z ö n s é g e s h., s. glanis, 
a felső állon két hosszú, az alsón 4 rövid bajuszszála 
van, melyeket csalogatóul használ ; olajbarna, bar
nán márványozva. Európa legnagyobb folyami hala, 
mely némelykor 3 méter hosszura, 500 kg. súlyúra 
megnő. Nagyon falánk, de lomha állat; ikráját má
jus, június és júliusban rakja le az iszapba v. 
sásba. Zsiros húsát némely vidéken kedvelik, uszó-
hártyájából halenyvet készítenek. Előfordul nálunk 
a Dunában, Drávában, Tiszában, Marosban, Szamos
ban stb. 
Harcz, község Tolna m., 917 lak. 
Harcz, ellenséges felek fegyveres küzdelme. 
Harczászat, harcztan, tactica, az a tudomány, mely 

a hadseregnek a harczban való alkalmazását tár
gyalja. L. Rónai Horváth Jenő : Harczászat 2 köt. 
(Bpest 1888.). 
Harcztérről (A), bohózat Bérezik Á.-tól 1877. 
Hardanger, kerület Norvégiában ; a H.-fjord 100 

km. hosszú s szépségéről hires. 
Hardenberg, 1) K á r o l y Á g o s t , herczeg. porosz 

államférfiú, szül. 1750. máj. 31. Essenrodában Han
noverben. 1791. porosz államminiszter, 1797. minisz
terelnök, 1804. külügyminiszter, 1810. birod. kan
czellár, 1814. herczegi rangot nyert, f 1822. nov. 26. 

Genuában. — 2) F r i g y e s , költő, szül. 1772. máj. 2. 
Wiederstedtben. A romantikus iskola követője volt. 
t 1801. márcz. 25. 
Harderwijk (-veik), kikötőváros Geldern németal

földi tartományban a Zuidertó m., 8000 lak. 1648 — 
1811. egyetem. 
Hard-goods (ang., hardgúdsz), a vas-, aczél- és 

rövidáruk angol neve. 
Hardicsa, község Zemplén m., 1077 lak. 
Hardt (Haardt, Hart), hegyláncz a bajor Rajna-

Pfalzban, a Vogesek folytatása, melytől a Zaberner 
Steige választja el. 

Hardwar, a hinduk látogatott bucsujáróhelye Kel.-
Indiában. Évenkint nagy vásárok. 

Hare (hér) Á g o s t J o h n C u t b e r t , angol iró, szül. 
1834. márcz. 13. Rómában. Nagy utazásokat tett s 
számos munkát irt. 

Hárem (arab), a mohammedánoknál a háznak elkü
lönített női lakosztálya, melybe csak a ház urának 
van bejárása. 

Hárfa, ősrégi lantszerü húros hangszer, melyet az 
ujjakkal pengetünk; 1720. körül Hochbrucken pedál-, 
1811. Erard kettős pedalhárfát szerkesztett, melylyel 
magán- és zenekari hangszerré egyaránt alkal
massá vált. 

Hargita, hegység, a Hargita-vonulatnak a Maros és 
N.-Küküllő forrásvidékeitől a tashádi szorosig ter
jedő része. Iránya d.-d.-k.; vulkáni kúpok sorozata s 
pl. az Ostoros és Kakukhegyek vulkánok hasonmásai. 
K. oldala meredek, ny.-ra lejtője terjedelmes fensikra 
dül. Vízválasztó a Felső-Olt és Küküllő közt. É. részé
ben magasabb, mint a déliben. A Tolvajos hágó 
(975 m. m.) vezet át rajta. Főcsúcsai: Ostoros (1364 
m. m.), Hargita (1796 m. m.), Bélhavas, Kakukhegy 
(1540 m.m.). 

Hargita vonulata, a k. Kárpátok belső vonulata, 
mely egy-egy harmadkori trachit vulkánosság ered
ménye, mikor a Határ-Kárpátok hegységei már fel 
voltak gyűrve; ezek idősebb kőzeteit (a Kelemen, 
Czibles a homokkövet), némely helyt áttörte és fel
emelte. Összefügg a Vihorlat-Gutin vonulatával a 
Czibles és Kelemen hsg által. Európa leghosszabb 
trachit-vonulata, hegységei a nagy belföldi medencze 
peremének é.-ny. d.-k. irányú hasadásából tolultak 
fel. K. oldala meredek és rövid völgyek szelik; ny.-ra 
lejtője széles lanka. A hegység vulkáni kúpok soro
zata, melyek kráterszerüsége a Hargita hsgben fél-
reismerhetlen. (Ostoros és Kakuk hegy.) — Hossza 
a vonulatnak 136 km., széle 30 km. — Orographiai-
lag felosztatik: 1) Kelemen havasokra, 2) Görgényi 
hsgre, 3) Hargita hsgre, 4) Hermány-Baróti hsgre 
5) Bodoki hegy-csoportokra. 
Haricot (francz., árikó), babfaj, melyet Francziaor-

szágban és egész Dél-Európában tenyésztenek, kül. 
zölden igen keresett. 

Harina község Besztercze-Naszód m., 804 lak. XIII. 
századi románstilü templom. 

Hariri A b u M o h a m m e d K a z i m bek Ali el, 
arab költő és nyelvész szül. 1054. Baszrában, hol 
t 1121 ; 50 makamát irt, melyekben rímes prózában 
Abu Szeid kalandjait beszéli el. 

Haris, crex, madár a vizi tyúkok (rallidae) család
jából. A k ö z ö n s é g e s h., c. pratensis, 28 cm. h., 
tollazata hátán világosbarna, sötét középpel; szár
nya vörösbarna. Vizek mellett, sürü bokrokban és 
a vetés között él. A jércze kb. 12 szürkészöld 
és barna foltu sárgásfehér tojását a földre rakja. 
Husa jóizü. 



Harisnyaáru, gyapotból, gyapjú-, lenből, selyemből 
előállított szövet, mely egy fonálból készül, gépeken 
(szövőszéken) ; gyártanak sima szövetet is, melyből 
a h. á. kiszabják, v. pedig már megfelelőn idomított szö
vetet, melyből kellően összevarrva készítik az illető 
árut, mint harisnyát, alsónadrágotstb. Olcsó harisnyát 
gyorsan és tömegesen körszövőszéken állítanak elő. 
A h. á. gyáripar legjelentékenyebb Angolországban, 
továbbá Francziaország-, Német- és Csehországban, 
hazánkban szintén van harisnyaáru-gyár. 

Harisnyás, a félszárig kesely marha. 
Harka, község Sopron m., 1126 lak. 
Harkály, picus, madárcsalád a kuszók (scansores) 

rendjéből. Nyelve visszafelé hajló horgocskákkal van 
ellátva. A feke te h., p. martius, varjunagyságu, 
fekete, csak feje búbja vörös ; fenyvesekben él. A 
t a r k a h.-ok szárnya fekete-fehér harántsávokkal dí
szített; alsó farkfedő tollai vörösek. A n a g y o b b 
h., p. major, a him nyakszirtje vörös, a tojóé fekete; 
k ö z é p h., p. medius, feje teteje egész vörös; kis 
h., p. minor, a him homloka piros, a tojóé fehér. 
Zöld h. v. z s ó n a , p. viridis, felül zöld, alul 
fehéres, fején vörös folttal; szemcsillaga fehér ; a 
hangyákat pusztítja; s z ü r k e h., p. canus, küllő, 
felül zöld, feje szürke, a him homloka vörös ; szem
csillaga vérvörös. A h.-ok hosszú, erős, végén véső-
szerü csőrükkel a fák kérge alatt élő rovarokat ki
kopácsolják és azokat horgos nyelvükkel megragad
ják ; nagyon hasznos madarak. 

Harkány, község Baranya m., 689 lak. 1866. Zsig-
mondy V. artézi kutat fúrt, mely naponként 7500 akó 
62'2° C. hőmérs. kénes vizet ad. Fürdő. 
Harkányi, 1) F r i g y e s , orsz. képv., szül. 1827. 

Szegeden; jogot végzett, 1867. a keresked. minisz
tériumban osztály-, később min. tanácsos, 1870 óta 
képviselő; — 2) K á r o l y , szül. 1842. Szegeden; két 
izben a képviselőház tagja. 

Harkara (héb.), a halottak emlékének szentelt isten
tisztelet. 

Harlekin, 1. arlechino. 
Harlequin (francz., árleken), bohócz; 1. arlechino. 
Harmadfedezetí rendszer, a jegykibocsátó ban

koknál divó r., mely azon elven alapul, hogy elégsé
ges, ha a forgalomba bocsátott bankjegyek névértéké
nek csak egy harmada van nemes érczczel, a másik 
két harmad pedig egyéb módon (jó váltók, értékpa
pírok stb.) fedezve; e rendszer van részben alkalmazva 
az 1875. német birodalmi banktörvény alapján a 
német jegykibocsátó bankoknál. 
Harmadkor, a krétakor után és a diluvium előtt 

következő geológiai korszak ; ebben már több oly 
faj lép fel, mely még jelenleg is él. A növények kö
zött a kétszikűek terjednek el, az emlősök is ezen 
korszakban jutnak uralomra, s pedig előbb a nö
vényevők és czetek, később a húsevők és néhány 
négykezü (majom) és a h.-kor végén az ember. A 
h.-i k é p l e t e k , különféle, rendesen kevéssé szilárd 
kőzetek (mész-, homokkő, agyag), továbbá homok, 
kovand és görgeteg ; a képletekben barnaszén, gipsz, 
kősó és vasérczek fordulnak. A szerves élet elterje
dése szerinti beosztása : 1) eocaen (palaeogen), s 
pedig a l s ó e., nummulit képlet, fe lső e. (oligocaen), 
flis és alpesi homokkő; 2) neogen,a)miocaen,mediter
rán, molasz, szarmát (cerithium) és congeria képződ
mény. H.-i eruptív kőzet : bazalt és trachyt. Ezen 
képleteknek hazánkban nagy kiterjedésök van ; az 
oligocaen képlet a közép magyarországi hegységben, 
különösen ennek keleti részében, a budai és eszter

gomi hegységben ; a mediterrán képződmény Erdély
ben, Máramarosban és Sárosban kimeríthetetlen só-
és sok vidéken jelentékeny széntelepeket tartal
maznak (Salgó-Tarján, Diós-Győr stb.). A congeria-
rétegben vannak az aszfalttal áthatolt homoktelepek 
(Tataros, Derna), más helyeken pedig hatalmas lig
nit-telepek. 

Harmadnapos per, processus tridualis, a régi erdé
lyi jogban szokásos sommás per a birtokháboritások 
eseteiben; az egyévi békés birtokos élt vele s a biró-
ság csupán a birtok ténye felett döntött. 

Harmadváltó, melyet három példányban állítanak 
ki, ezek közül egyiket a továbbforgatásra, a másik 
kettőt pedig az elfogadvány beszerzésére használják. 
Az esetben alkalmazzák, ha az intézvényezett tenge
ren túl lakik. 

Hármas egység, a XVII. sz.-beli franczia classikus 
drámaírók (Corneille, Racine) Aristoteles költészet
tanának egy helyéből a h. egység: a hely, idő és 
cselekvény egységének tanát vonták le. A hely egy
sége azt követeli, hogy a dráma egy és ugyanazon 
helyen történjék; az idő egysége abban áll, hogy a 
dráma cselekvénye 24 óra alatt perdüljön le. A cse
lekvény egysége az egyedüli, melyet ma is lényeges
nek ismerünk el a drámára nézve. 

Hármas Istória, Haller János (1. e.) munkája. 
Hármas kis tükör, 1. Kis tükör. 
Hármaskönyv, V e r b ő c z y I s t v á n n a k »Tripar-

titiim opus iuris consuetudinarii inelyti regni Hun
gáriáéi- czimű híres törvén3'könyve. Keletkezését az 
1507: XX. t.-cz.-nek köszönheti, mely az országzilált 
jogállapotának megszüntetésére elrendelte az or
szágos szokások és jogszabályok egybegyűjtését. 
Verbőczy, akkor országbírói itélőmester, a magán
jogi szokásokat és szabályokat foglalta e művében 
rendszerbe, s 3 részre osztotta; innen n3rerte nevét. 
Az 1514. országgyűlés átvizsgálva helybenhagyta, 
de az 1514. nov. 19-én kelt királyi szentesítésről a 
pecsét elmaradván, törvényként nem hirdettetett ki, 
s igy jogforrási ereje csakis szokáson és az összes 
jogi tekintélyek hallgatag megegyezésén alapszik. 
Első kiadása Bécsben 1517. jelent meg; számos 
kiadást ért önállóan és a magyar Corpus Juris (1. e.) 
gyűjteményében. Az élőbeszéden kivül (Prológus) 
mely 16 czimben (titulus) a jog alapelvét adja, az 
I. rész 134, a II. 80, a III. 36 czimre oszlik, s az idé
zésnél a rész és czim jelölendő meg, igy: Partis I. 
tit. 9. rövidebben I. 9. (V. ö. Corpus iuris és Ver
b ő c z y I s tván . ) Magyarra fordította Weres Bálás 
Debreczenben 1565., Perger János Pesten 1830. és 
a Magyar Tudós Társaság Pesten 1844.; Geguss 
Dániel 1866., németre Wagner Ágoston Bécs 1599., 
horvátra Pergossich Iván Nedeliczben 1574-ben. 

Hármas korona, a pápai korona, tiara (1. e.). 
Hármas szabály, az arányszámítások egyike, s 

pedig e g y s z e r ű h., ha vmely egyenes v. fordított 
mértani aránynak ismert három tagjából a 4-iket 
kiszámítjuk: ö s s z e t e t t h., ha 5 7 stb. arányos 
szám van adva és 6. v. 8-kat stb. kell keresni; meg
oldása több összefüggésben álló arán}' felállításából 
és megfelelő tagoknak szorzatából áll. 

Hármas szövetség, az 1879. osztrák-magyar-német 
szövetségből alakult Olaszország csatlakozása által 
1882-ben; azóta 1887. és 1891. megujittatott. 
Hármas vitézek vagy Triumvirátus, Voltaire drá

mája, ford. Bessenyei György, 1779. 
Harmat, légkori vizlecsapódás, mely derült ég és 

szélcsend mellett a hőkisugárzó testeken keletkezik 



az által, hogy ezek az égboltozat felé lehűlnek és az 
érintkező légrétegben levő vízgőzt megsüritik, 1. még 
dér; h. mérő, drosometer (1. e.). 
Harmatfű, drosera, növény a harmatfűfélék (drose-

raceae) rendjéből. K e r e k l e v e l ü h., rotundifolia, 
levelei rovarfogók; likőrök készitésére (rosoglio) 
használják, h o s s z u l e v e l ü h., d. loAgifolia. Mind
kettő a tátraalji és árvái turfalápokban gyakori. 
Harminczad, a határvám legrégibb alakja, már 

Nagy Lajos király idejében e néven emiitik; Zsig
mond (1405: XVII. t.-cz.) szabályozta és a behozott 
v. kivitt áru értékének Vso részében állapította meg; 
innen nyerte nevét az adónem; a beszedésére fel
állított h a t á r v á m h i v a t a l h a r m i n c z a d n a k (tri-
ctsima), az élükön álló hivatalnok pedig h a r m i n -
czadosna 'k (tricesimator) neveztetett. E h.-ok a 
királyi jövedelmek jelentékeny forrását tették. Keze
lésük állami uton történt, de bérbe is adattak ; 
számuk és helyük sokszor változott; az 1498: 
XXXIV. t.-cz. 8 főharminczadot számlál fel, u. m. 
Árvát, Trencsént, Pozsonyt, Sopront, Kassát, Szom
bathelyt, Nándorfehérvárt és Temesvárt, 46 fiók h.-dal 
ésSlavoniában 4-et, u. m. Zágrábot, Nedelczét, Varas-
dot és Muraszombatot. A mohácsi vész után az egész 
intézmény ujjá szerveztetett s a magyar harmincza-
dok egy része idegen, ausztriai hatóságok felügye
lete alá került. A h. fizetése alól ki voltak véve a 
nemesek és a sz. kir. városok polgárai. A har-
minczad-rendszer, mely a XVIII. század folyamán, 
főleg Mária-Terézia és II. József alatt nagy átalaku
lásokon ment keresztül, 1850-ig tartotta fenn magát; 
ekkor a harminczadok helyét az újonnan szervezett 
v á m h i v a t a l o k (1. e.) foglalták el. 
Harminczéves háború, 1618 — 48., Prágában kez

dődött, hol a klostergrabi és braunaui templomok 
bezárása miatt felbőszült protestánsok máj. 23. a 
csász. palotát megrohanták és két császári taná
csost az ablakon kidobtak. A cseh h a d j á r a t o t 
(1618 — 23.) Buquo i császári fővezérnek Csehor
szágba való nyomulása nyitotta meg. A csehek 
T h u r n g r ó f é s Mans fe ld vezérlete alatt szervez
kedtek; Mátyás halála után ( | 1619. márcz. 20.) a 
Habsburg háztól elszakadva V. F r i g y e s pfalczi vál. 
fejedelmet választották királylyá, mig Magyarorszá
gon egyidejűleg B e t h l e n G á b o r indította meg a 
csehekkel szövetségben a támadást. Thurn 1619. 
okt. Bécset ostromolta, de a fej ér h e g y i c s a t a 
v e s z t é s (1620. nov. 8.) a csehek reményeinek véget 
vetett. 1621-től a Pfalz lőn a háború szintere, hol az 
a császáriak diadalával végződött. A háború máso
dik ( n é m e t - d á n ) időszaka (1625—29.) ujabb győ
zelmeket szerzett II. Ferdinándnak, kinek hadvezérei 
W a l l e n s t e i n és T i l l y a dánokat kiverték a német 
birodalomból, s egész Németországban diadalra jut
tatták a császári fegyvereket. G u s z t á v Adolf 
svéd király fellépésével kezdődik a 3. (svéd) idő
szak (1630—35.), mely már-már uj fordulatot idé
zett elő a protestantizmus sorsában. Gusztáv Adolf 
halála (1632. november 16.) a protestáns császár
ság eszméjét háttérbe szoritá ugyan, de a háború 
O x e n s t i e r n a svéd kanczellár s weimari B e r n á t 
vezérlete alatt tovább folyt. Wallenstein meggyilko
lásával (1634. febr. 25.) a császáriak legjobb vezé
rüket vesztették el, de a svédek 1634. szept. 6. 
Nördlingennél vereséget szenvedtek s szövetségesük, 
a szász vál. fejedelem 1635. máj. 30. Prágában békét 
kötött a császárral. A prágai béke közbelépésre ösz-
tönzé Francziaországot, melynek hatalmas minisz

tere, R i c h e l i e u titokban már előbb pénzzel segité a 
protestáns államokat. A f r a n c z i a - s v é d h á b o r ú 
(1636-48.) Bari ér witstocki győzelmével (1636. 
okt. 4.) indult meg. Bernát hg. Elsaszt franczia tar-
tománynyá tette, T o r s t e n s o n svéd seregei pedig 
1642. Csehországba nyomultak. 1644 — 45. I. Rákó
czy György erdélyi fejedelem is részt vett a háború
ban. T u r e n n e 1647. a bajor választót támadta meg. 
Végre a teljesen kimerült hadakozó felek a w e s t f a l i 
b é k é b e n (1648. okt. 24.) véget vetettek a háború
nak, mely Németországot megcsonkitá, lakosainak 
számát egy negyedére szállitá le, s a császári hata
lom tekintélyét végleg aláásta. Schiller: Gesch. des 
30-jáhr. Kriegs. (2 k. 1793.), Gindely: Gesch. des 
30-jáhr. Kriegs (1869—80.). 
Harmodius, A r i s t o g i t o n n a l megölte 514. K. e. 

Hipparcbost, Pisistratos fiát s utódját, mivel ez H. 
nővérét megbecstelenitette. 

Harmónia, összhang, egyetértés; a görög monda
körben Ares és Aphrodité lánya, Kadmos neje, me-
nyegzőjükön az istenek mindnyájan megjelentek s 
ajándékot adtak; de Hephaestos bosszúból egy nyak
kötőt és női palástot csempészett az ajándékok közé, 
melyek Harmónia utódaira később átkot hoztak. 

Harmonika v. h a r m ó n i u m , 1. phisharmonika. 
Harmonikus, összhangzatos ; h a r m o n i z á l n i , 

összhangba hozni ; eg\ retérteni, rokonszenvezni 
valakivel. 

Harmonikus osztás, vmely A és D végpontok 
által határolt egyenesen két más, B és C pontnak 
olyképen való meghatározása, hogy A és C pontok 
távolságai B és D pontokból egyenes arányt alkos
sanak, v.-is AB:AD = CB:CD. Ezen pontok har 
m o n i k u s p o n t o k és a sugarak, melyek ezeken 
keresztül mennek h. s u g a r a k . 

Harmonikus sor, a reciprok számok 1, -| ? 

I", í stb. sora, melynek összege végtelen nagy. 
Harmonistika (gör.), a tudomány, mely az evan

géliumot, tágabb ért. a biblia ellenmondásait össze
egyeztetni igyekszik. 

Harnack Adolf, prot. theologus, szül. 1851. máj. 
7., 1856. a lipcsei, 1886. a marburgi, 1889. a berlini 
egyetemen hittudományi tanár. Számos munkát irt. 

Három árva sír magában, Elhagyott sötét szobá
ban. G y u l a i P. »Eji látogatás«-ának kezdete. 
Három-egy királyság, a horvátok igy nevezik 

Horvát-Tótországot és Dalmácziát. 
Három király v. vízkereszt (1. e.). 
Három-Revucza (Alsó-, Felső-és Közép-R.), község 

Liptó m., 1978 lak. 
Háromság, 1. szent háromság. 
Háromszéki leányok, népsz. S z i g l i g e t i t ő l , 1 8 6 1 . 
Háromszéki nyelvjárás, 1. székely nyelvjárások. 
Háromszék vármegye, határolják Brassó, Udvar

hely és Csik vármegyék és Románia. Területe 3556'29 
km2, 130.008 lak. Áll a régi Háromszékből, Udvar
helyszékből és Alsó-Fehér megyéből átcsatolt néhány 
községből. Legtermékenyebb része a Fekete-Ügy mel
léke, a háromszéki lapály; ezt mindenfelől hegyek 
környezik s csak keskeny nyakon érintkezik a brassói 
sikkal. A Persányi hegység és a Hargita vonulatai 
(Baróti, Kászoni hegység) ny. és é. részét boritják, k. 
a keleti határ-kárpátok tömegei fekszenek. Az ojtozi 
(402 m.) és bodzái szorosokon közlekedik Romániá
val. Vizei a Fekete-Ügybe folynak, mely a lapályt 
átmetszi. A hegységeket erdők rengetegje^ boritják. 
A lakosság a folyók mentére s különösen a síkságra 



tolul, hol a népesség sürü. Feloszlik 3 járásra: kézdi-
vásárhelyi, miklósvári-orbai és sepsi járásokra. Van 
3 rend. tanácsú városa, 111 községe. Tartozik a 2. sz. 
hadkiegészítő kerülethez, a 24. honvédezredhez és a 
77 — 79. népfeikelési járásokhoz. Főhelye Sepsi-Szent-
Györgv, melylyel 7 képviselőt választ. 
Háromszínű a magyar nemzeti zászló: vörös, fehér, 

zöld (1. Zászlók stb. szines mellékletünket). 
Három-Sztécs (Alsó-, Felső- és Közép-Sz.), község 

Liptó m., 1681 lak. 
Háromszög, vmely 3 oldal által határolt ábra; 

alkatrészei: 3 oldal és 3 szög; s ik h., melynél a 
bezárt felület egy síkot alkot; g ö m b h., melynek 
felülete vmely gömbfelületen fekszik, 1. gömb. 

Háromszögelés, a földfelület egyes részeinek fel
vétele háromszög-hálózat segítségével. A 3—5 km. 
hosszú és kiváló pontossággal megmért alapvonal
ból (basis) kiindulva, mely vmely elsőrendű 3-szög 
oldala, a szögeket közvetlenül megmérik és a hozzá
tartozó oldalakat kiszámítják ; ezen ismert uj olda
lakból és a megmért szögekből megint más két 
3-szöget lehet kiszámítani, ezekkel megint négy uj 
csatlakozó 3-szöget, s igy tovább míg a hálózat 
minden 3-szögét kiszámították. 

Háromszögtan, trigonometria, a mennyiségtannak 
azon része, mely vmely háromszög adott alkat
részeiből (oldal, szög) a többi alkatrészeket kiszá
mítja; ezen czélra a h.-i f ü g g v é n y e k íszögf.) szol
gálnak, melyek a szöget bizonyos vonalak arány
számai által fejezik ki ; a szerint, amint a h. sik 
v. gömbháromszöggel foglalkozik, van : s ik és 
g ö m b h.-tan. 
Harpagon, Moliére >L'avare« (A fösvény) cz. víg

játékának hőse; zsugori, birvágyó ember. 
Harpyák, Thaumas és Elektra lányai (Aéllo, Po-

darge, Kelaeno), a bűnboszuló istennők, lányfejü, 
madártestü, erőskarmu szörnyetegek. 

Harra(arab), a sivatagnak kőtuskókból álló területe. 
Harrach József, bölcsésztudor, a bpesti IV. ker. 

főreáliskolán a magyar és német nyelv és irodalom, 
s a bölcsészet tanára, az orsz. m. kir. zeneakadémia 
titkára s ugyanott a zenetörténet, zene-aesthetika és 
zenepaedagogia rendkívüli tanára, szül. 1848. szept. 
14-én, Szász-Régenben. Egyetemi tanulmányait befe
jezve főleg a zenetörténeti észeneaesthetikai irodalmat 
műveli; számos önálló munkát és zenekritikai tanul
mányt irt. 

Harrar, Abesszínia délkeleti tartománya; fővárosa 
H. 35.000 lak., kereskedő hely. 

Harrison Benedek , az északam. Egy. Áll. elnöke, 
szül. 1833. aug. 20. North-Bendben, Ohió államban, 
(nagyatyja rövid ideig 1841. volt köztárs. elnök); 
1854. ügyvéd, a polgárháborúban katona és 1865. 
dandártábornok; 1881—82. Indiana tartomány ré
széről senator a washingtoni congressusban. Noha 
programmjában a védvám s a bevándorlás korláto
zása mellett nyilatkozott, 1888. nov. 6. nagy több
séggel közt. elnökké (1889 — 93.) választatott s állá
sát 1889. márcz. 4. elfoglalta. 

Harrowgate (hárrogét), fürdőhely York angol gróf
ságban, kén- és aczélforrásokkal. 
Harrow on the hill (hárró on sze hill), magános 

sziklán épült város Middlesex angol grófságban, 
6000 lak. Hires nevelőintézet. 
Harrucker, bárói család, Alsó-Ausztriából szárma

zott, hol H. János György udv. kamarai tanácsos 
(szül. 1662.) 1700. nemességet, 1718. lovagi rangot 
kapott. Ő szerezte meg 1723. Magyarországban a 

a gyulai uradalmat egyéb békési, csongrádi és za-
rándi birtokokkal ; 1729. báróságra emeltetett és 
mint Békés vm. főispánja f 1742. A család fiában H. 
F e r e n c z báró. békési főispánban halt ki 1775. nov. 
14. s vagyonának nagy része leányágon a Wenckheim 
(1. e.) családra szállt. 
Harsány, 1) község Bihar m., 1372 lak.; — 2) köz

ség Borsod m., 1 °02 lak. 
Hársfa, tilia, fa a szódokfélék (tiliaceae) rendjéből. 

Az e u r ó p a i h., t. europaea, több válfaja ismeretes. 
Ilyenek: a n a g y l e v e l ű h.,t. grandifolia, 20 — 30 m. 
m.; hosszunyelü levele kerekded szivalaku, fürészes 
szélű. Álernyős virágzata 2—3 virágú, lecsüngő; a 
virág lehulló csészéje ötlevelü, sárgászöld; pártája 
ötszirmu; termése egyrekeszü, fás tok. Illatos virá? 
gait theának, puha, fehér fáját asztalos *és esztergá
lyos munkákra, héját kosárfonásra és kötözésre hasz
nálják. Nálunk erdőkben szálanként fordul elő. A 
k i s l e v e l ü h., t. parvifolia, virágzata 5—11 virágú. 
Erdei fa. 

Hársfalva, község Bereg m., 1030 lak.; közelében 
van hársfaligetben a fürdőtelep, savanyuvizes for
rással. 

Harte , 1. Bret Harte. 
Hartenau S á n d o r gróf, előbb I. Sándor bolgár 

fejedelem és Battenberg herczeg ; atyja Sándor hesz-
szeni herczeg, kinek morganatikus házasságából szár
mazó gyermekei B. herczegi és herczegnői czimet 
viselnek; Sándor atyjának második fia, szül. 1857. 
ápr. 5.; az 1877/8. háborúban az orosz hadseregben, 
azután a porosz gárda-hadtestben szolgált; 1879. 
ápr. 29. a bolgár nemzetgyűlés Bulgária fejedelmévé 
választotta. Júliusban vette át az uralmat s egy 
ideig orosz gyámság alatt uralkodott; mikor 1885. 
szeptemberben Kelet-Rumélia kimondotta a Bulgáriá
val való egyesülést s S. állt a mozgalom élére, az 
oroszok szakítottak vele. De a Szerbia elleni háború
ban fényes diadalt aratott s a bolgárok nemzeti hőse 
lett. Az oroszok katonai összeesküvést szerveztek 
ellene; S. 1886. aug. 21. elfogatott s Oroszországba 
hurczoltatott. Néhány nap múlva visszatérhetett 
ugyan Szófiába, de csak azért, hogy szept. 9. végleg 
lemondjon a fejedelemségről. Darmstadtba visszatérve 
nőül akarta venni III. Frigyes császár egyik leányát, 
de noha a császári család beleegyezett, Bismarck her
czeg Oroszország iránti tekintetből meghiúsította a 
házasságot. Nem sokkal azután Sándor lemondott a 
Battenberg herczegi czimről is s felvette a Hartenau 
gróf nevet, egyszersmind nőül vette LoysingerLeopol-
dina színésznőt. Osztrák-magyar katonai szolgálatba 
lépvén, 1889. ezredes, 1892. máj. óta vezérőrnagy s a 
11. gyalogdandár parancsnoka Gráczban. 1891. vé
gén a bolgár nemzetgyűlés 50.000 frank évi nyug
dijat szavazott meg a volt fejedelemnek. 

Hartington, 1. Devonshire herczege. 
Hartlepool (hártlpúl), kikötőváros Durham angol 

grófságban, 42.000 lak. Félszigeten épült; az 1844. 
alapított Nyugat-H. tőle délre esik, fontos kereske
delmi hely és tengeri fürdő. 
Hartmann, 1) Ed e, német bölcsész, szül. 1842.febr. 

23. Berlinben. Előbb katona, 1865. óta, midőn beteg
sége miatt a szolgálatból kilépett, egészen a bölcsé
szeti és természettud. tanulmányoknak szentelte ide
jét. Számos bölcsészeti munkát irt. A Schopenhauer
féle pessimismus egyik főképviselője. Főműve : Phi-
losophie des Unbevvussten. — 2) F e r e n c z vezér
őrnagy; szül. 1832. A 4. gyalogdandár parancsnoka 
Jaroslauban. 



Hartmann von Aue, középfelnémet költő, szül. 
1170. Résztvett az 1189. és 1197. keresztes hadjárat
ban, f 1210. és 1220. között. Számos nagy epikai mun
kát és dalokat irt. 

Hartvik, 1. Chartuitius. 
Hártya, vékony, gyöngéd szövetű burok, mely az 

izmokat stb. takarja; tinómul kikészített állati bőr, 
melyre írni lehet, p e r g a m e n ; egykor ilyenre irták 
az okleveleket. 
Hártyásröptüek,' hymenoptera, rovarok nyúlánk 

testtel, szabadon mozgó fejjel, rágó szájrészekkeL 
összenőtt gyürüzetü torral, négy keskeny, hártyás, 
átlátszó szárnyríyal; vannak szárnyatlanok és hullé-
konyszárnyuak is. Potrohúk a nőstényeknél tojócső
ben (terebra) v. fulánkban végződik, mely némelyek
nél (méhek) visszahajló horoggal van ellátva és szú
ráskor betörik. Álczáik szabadon élnek és a hernyók
hoz hasonlitnak (thenthredo), de a 3 pár torlábon 
kívül 7 — 8 pár állábuk is van, s pedig kukaczhoz 
hasonlók, színtelenek, lábatlanok. Átalakulásuk tel
jes. A hímeken és nőstényeken kivül ivartalan egye
dek is előfordulnak, melyek elkorcsosult nőstények.-
Ezek vannak legnagyobb számban és végzik az épí
tést, eledelszerzést stb., azaz »dolgozók«. A h.-ek 
életmódjuk és ösztöneik fejlettsége tekintetében a 
rovarok között első helyen állanak (méhek, hangyák 
államai), a növényvilágra a virágpornak átvitele szem
pontjából rendkívül fontosak. Felosztásuk: 1) fulán-
kosak, aculeata (méhek, darazsak, hangyák), 2) tojó
csövesek, terebrata (fürkészek, gubacsdarazsak, levél
darazsak). 
Hártyásszárnyuak, hymenoptera,!, hártyásröptüek. 

' Harun, az arabok hires khalifája, az igazságos, 
Al-Rasid, melléknévvel 786—809 közt uralkodott s 
Bagdadot tette székhelyévé ; szerette a tudományt 
és költészetet, követséget küldött Nagy Károly csá
szárhoz ; emlékét a költészet, főleg az Ezeregy 
éjszaka regéiben, dicsőíti. 
Haruspex (lat.), jós, ki az állatok beiéből jövendölt; 

haruspicium, jóslás az állatok beléből. 
Harvard-College, hires egyetem Cambridgeben. 

, Harvey (-vi) Vi lmos , hires angol orvos, szül. 
1578. f 1658; 1619. felfedezte a vérkeringést; művei
ben megalapította az ujabb élettant. 
Harwich (hárics), megerősített kikötőváros Essex 

angol grófságban a Stour torkolatánál, 8000 lak. 
Fontos átkelési hely a continensre ; halászat. 
Háry J á n o s , Garay J. >Az obsitos« cz. tréfás elbe

szélő költeményének hőse, kiszolgált katona, ki való
ban élt a költő szülővárosában, Szegszárdon s isme
retes volt ötleteiről és hazugságairól. Tréfás kaland
jaival és nagymondásaival sokszor elmulattatta a vi
dám asztaltársaságokat, s a játszó gyermekek is akár
hányszor körülvették »Háry bácsit«, hogy meséljen 
nekik. Garay 1846. őszén ismerte meg egy szüreti 
mulatságon Mehrverth barátjánál, hol a szüretelők 
közt jelen volt a hires obsitos is. 
Harz, hegység Észak-Németországban a Leine és 

Saale közt, 100 km. hosszú és 40 km. széles. Ny.-on 
600 m., é.-on alig 400 m. magas, melyen a Brocken-
nak (Mons Bructerus, 1142 m.) mondákban és regék
ben gazdag boltozata emelkedik, dny.-on hozzá csat
lakozik a Bruchberg hegyhát (926 m.); ezek választ
ják el a magasabban fekvő nyugoti v. Felső-H. :t a 
mélyebben elterülő keleti v. Alsó-H.-tól. Erdők fedik 
lejtőiket, zöld ligetek kisérik az alattok tova rohanó 
folyót, völgyeik szélesek, csak a Bode völgy szük és 
sziklás, itt emelkedik a meredek Hexentanzplatte grá- -

nitfala és ettől balra a Rosstrappe. A H. agyagpalá
ból, gránitból és porphirból épült. Gazdag nemes ér-
czekben, melyek Goslar körül a X. század óta bá
nyásztatnak; van ezüst (Klausthal, Zellerfeld), réz, 
ólom, rézpala, vas. 

Harzburg, várrom a Harz-hegységben Goslar m., 
1068. épült, Bismarck emlék. Alatta H. mezőváros, 
Neustadt, Bündheim és Schlewecke helységekkel ösz-
szeolvadva, látogatott fürdőhely, sósforrásokkal. 

Has, venter, ábdomen, a törzsnek a mellkas alatt, a 
rekesz és a medencze között fekvő része. A hasi zsi-
gereket teljesen vagy részben (húgyhólyag, anyaméh) 
a hashártya borítja, csak a vesék feküsznek a hashár
tyán kivül. Részei: f e l h a s i t á j (regio epigastrica), 
a gyomrot, májat, lépet tartalmazza, k ö z é p h a s t á j 
(regio mesogastrica), a vesékkel és belekkel, a l h a s i 
t á j (r. hypogastrica) a vékony vak- és végbéllel és 
a hólyag felső részével. 

Hasáb, többszögü test, melynek két egybevágó 
párhuzamos alapfelülete van és melynek oldalfelü
letei párhuzamos élekkel csatlakoznak ; az alapfelü-
let oldalai szerint van 3, 4, 5 stb. oldalú h . ; a h . 
köbtartalma = alapterület szorozva a magassággal; 
c s o n k a h. keletkezik, ha vmely h.-ot az alapfelü
lettel nem párhuzamos sikkal metszik. — A termé
szettanban átlátszó h.-okat használnak a fénytörés 
tüneményének megvizsgálására. 

Hasábkereszt, 90 és 180° szög kitűzésére szol
gáló műszer; Bauernfeind találmánya. 

Hasábkör, szögmérő műszer (tükörkör), melyet 
ugy a csillagászatban, mint a földmérésben hasz
nálnak; 1770. Mayer Tóbiás találta fel és később 
Steinheil átalakította. 

Hasadó gombák, schizomycetes, 1. gombák, bak
tériumok. 

Hasard (francz., azár), véletlen, vakszerencse; 
h . -d i rozn i , koczkáztatni, nagyot merni; h.-játék, 
szerencsejáték kártyával, koczkával s tb ; a törvény 
tiltja az ilyen játékot. 

Hasdeu B o g d á n P e t r i c e i c u , román történész, 
szül. 1838. febr. 16; 1875. bukaresti tanár és levél
tárnok, több történeti munkát irt. 

Hasdrubal, több karthágói hadvezér neve. 1) Hamil-
kar Barkas veje, Uj-Karthagót alapította. 221. K. e. 
megöletett; — 2) Hannibál fivére, a Metaurus m. 
ütközetben elesett; — 3) 212. K. e. Spanyolország
ban megverte a Scipiókat, ő és veje 203. Scipio. Afri-
canus által legyőzetvén, megölte magát; — 4) A 3. 
pun háborúban a karthágóiak vezére, a rómaiak el
fogták; neje megölte gyermekeit, azután önmagát, 
hogy a rómaiak kezébe ne kerüljön. 

Hasenclever Vi lmos , német szocziáldemokrata, 
szül. 1837. ápr. 19. Arnsbergben. Szerkesztett szo-
czialista lapot, 1871 óta az egyetemes német munkás
egylet elnöke és a parlament tagja, 1888. elméje meg
zavarodott, f 1889. 

Hasfájás, 1. kolika. 
Hasgörcs, 1. kolika. 
Hashajtó szerek, drastica, a bélnyákhártya elvá-' 

lasztását és a bélmozgást fokozó v. a bélsár állomá
nyát hígító szerek. Hatásuk szerint gyengébb has
hajtók: a szóda, glaubersó, keserű só, borkő, ásvány
vizek, calomel, kén, méz, gyümölcs, zsiros olajok, sok 
víz és tej; e r ő s e b b h.-ók: rabarbara, senna, aloé, 
h a s c s i k a r ó k : jalappa, scammonium, gutti, kroton-
olaj, stb. 

Hashártya, peritoneum, sima, áttetsző, savós 
hártya, mely a hasür belfelületét teljesen bevonja. 



Külön részei a bélfodor, mesenterium, a kis és nagy 
cseplesz (1. ezeket). 

Hashártyalob, peritonitis, ritkán hülés v. sérülés, 
gyakrabban a hashártya által fedett szervek (máj, 
lép, belek, hólyag), az anyaméh és petefészkek meg
betegedései folytán, gyomorrák és gyomorfekélyek, 
hagymáz (bélátfuródás), sérvkizáródások stb. után 
áll be ; gyakori a gümőkoros h. A lob lefolyása 
lehet heveny v. idült; tünetei : heves fájdalmak, láz, 
hányás, a has felpuffadása, székrekedés. Heveny h. 
többnyire néhány nap múlva halállal végződik. Ke
zelés : nyugalom, ópium, vérvétel, borogatások; 
idült esetekben a has sebészi megnyitása s az izzad-
mány kibocsátása. 

Hasis, az indiai kender leveléből és virágzó csú
csából készülő bóditó szesz, melyet ópium helyett 
rágnak; mámoros, kellemes állapotot okoz, fokozza 
a nemi ösztönt; Ázsiában és Afrikában több mint 
300 millió ember élvezi. 
Hasköi, Konstantinápoly egyik városrésze, az 

Arany-Szarv északi partján, leginkább zsidók lakják. 
Haslábuak, gastropoda, 1. csigák. 
Haslevölgy (Hasli), Bern svajczi kanton regényes 

fekvésű völgye, melyen át az Aare folyik. Főhelye 
Meiringen. 
Hasmetszés, laparatomia, a hasüreg műtéti meg

nyitása idegen testek eltávolítása, császármetszés és 
daganatok kiirtása esetén. 

Hasmonaeusok, 1. Makkabaeusok. 
Hasnyál, 1. hasnyálmirigy. 
Hasnyálmirigy, pankreas, a legtöbb gerinczesnél 

előforduló szerv, mely a hasüregben a gyomor kö
zelében van elhelyezve. Váladéka a h a s n y á l , mely 
a nyombélbe ürül ki s 3 fermentumot (erjesztőt) 
tartalmaz, (1. emésztés). 

Hasonlat, a stilisztikában különnemű, de vmely 
sajátságra nézve megegyező dolgok egymáshoz vi
szonyítása, hogy jellemző s egyező tulajdonságaik 
annál jobban kitűnjenek, pl. A r a n y n á l : Toldi 
György véresebb lőn a főzött ráknál. 

Hasonszenvi gyógymód, 1. homoeopathia. 
Hasparások, pisces abdominales, azon halak, me

lyeknél a hasparák távol a hason, a mellparák 
mögött állanak. 
Haspinger Joakhim, kapuczinus barát, született 

1776. f 1858., Hofer Andrással (1. e.) az 1809. tiroli 
mozgalmak vezére, Hoferrel együtt az insbrucki szé
kesegyházban temették el. 

Hásság, község, N.-Küküllőm., 1049 lak. 
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! 

K ö l c s e y : Huszt cz. epigrammjában (1831.). 
Hasta (lat.), dárda, a rómaiak nyilvános árverésein 

a jogszerű tulajdon jelvénye; s u b h. eladni, árve
résen eladni; h.-ti, a római gyalogság azon része, 
mely az első sorban harczolt. 
Hastings (hesz-), város Sussex angol grófságban 

a La Manche csatorna m., 44.000 lak., látogatott ten
geri fürdő, halászat. 1066. okt. 14. Hódító Vilmos itt 
győzte le Harald királyt, ki a csatában elesett. 

Hastings (heszt-) W a r r e n , szül. 1732. decz. 6. 
Churchillban. Alacsony sorsból küzdötte fel magát, 
1761. a bengáliai kormány tagja, 1771. Bengália kor
mányzója, 1773. Kelet-India főkormányzója, hol az 
angol hatalom megalapításában kiváló része volt; 
később zsarolás miatt perbe fogták, de fölmentetett; 
f 1818. aug. 22. 
Hasvizkór, hydrops ascites, vizszerü savós folya

déknak a hasüregben való meggyülemlése a hashártya 

gümős v. rákos elfajulásánál, a kapuviszérbeli vér
keringési zavaroknál, májzsugor (cyrrhosis) esetén ; 
gyakran általános vizenyőnek részjelensége, szív-, 
tüdő- v.vesebántalmakesetén. Kezelés: alapbántalom 
kezelése, folyadékfelvétel megszorítása (Schroth-féle 
gyógymód), a folyadék lecsapolása. 

Használat i érték, 1. érték. 
Hasznos, község, Hevesm. 1734 lak. Környékén 

három omladozó vár festői romjai.-
Hasznossági elmélet , utilitarismus, Bentham 

Jeremy (1. e.) angol bölcsész azon tana, hogy az ál
lamnak főfeladata, hogy minél több alattvalójának 
minél nagyobb hasznára váljék. 

Haszonbér, azon összeg, melyet a h.-lő, vmely in
gatlan tulajdonosának az ingatlan hasznainak és hasz
nálatának átengedéseért fizet. Fontos, hogy az egy 
évi haszonbér erejéig a h.-be adónak törvényes zálog
joga van a bérleten levő ingóságokra. Végr. törv. 181. §. 

Haszonbérlet, 1. bérlet. 
Haszonélvezet, usufructus, azon szolgalmi jog, 

melynél fogva valaki másnak ingó v. ingatlan dol
gának az állag sérelme nélkül gyümölcseit és jöve
delmét korlátlanul élvezheti és használhatja ; magá
ban foglalja az összes jövedelmekre való jogot, 
de a h.-őt terheli a dolog használatával járó min
den kiadás ; köteles a dolgot oly karban visszaadni, 
amint azt átvette. 

Haszonkölcsön, commodatum, azon szerződés, 
melylyel vmely ingó v. ingatlan dolog birlalása más
nak ingyenesen átengedtetik, oly kikötéssel, hogy azt 
a kikötött határidő lejárta után a kölcsönvevő vissza
adni tartozik; tárgya a kölcsönadott dolog haszná
lata, a kölcsönvevő felel a megrongálásért. 

Haszonvételek, nagy szerepök volt régi magánjo
gunkban. Értették alatta az ingatlannal egybekötött 
különös jogokat. Legfontosabbak a kir. k i s e b b h. 
(jura regalia minora), melyek a földesúrnak a tör
vényből és kir. adományból származó hasznai és ja
vadalmai voltak. Ide tartoztak: 1) az italmérés v. 
korcsmatartás joga, 2) a hazátlan úrbéri zsellérek 
tartozásai, 3) kizárólagos mészárszék tartásának 
joga, 4) malomjog, 5) halászati jog, 6) boltbérszedés, 
7) a pálinkafőző kazánoktól szedett dijak, 8) tégla- és 
mészégetés, kőfejtés, 9) némelykor a rév-, vám-, piacz-
és vásárjog. A 2., 3., 6., 7. és 8. alattiak az úrbéri kap
csolatból folytak és ezzel együtt megszűntek. Az 1. 
alatti tulajdonképeni regale (1. e.), csak az 1888: 
XXXV. t.-cz. váltotta meg. A 4. alatti malomjog nem vo
natkozik a gőzerőre berendezett malmokra (1880: 
XXXI. t.-cz.). — E r d e i h., a volt jobbágyoknak joga 
a földesúr erdeiben fairtás, makkoltatás, gubacssze-
dés és az erdő földének használatára (1836: VII. t.-
cz.); n á d l á s i h., a földesúr tulajdonán lévő nádasok 
használata (1871: LIII. t.-cz.); l e g e l ő h., a volt 
jobbágyok azon joga, hogy a földesúr legelőjén legel
tethessék marháikat. (1871: LIII. t.-cz.) 

Hát, dorsum, a törzsnek hátulsó oldalán a nyak 
alsó határától a 12. bordapár alsó széléig, tágabb 
értelemben a medenczecsontok felső széléig ter
jedő része. 

Hatala Pé te r , bpesti egyet, tanár, szül. 1832. 
Tótmegyeren, Nyitram., 1848. honvéd, 1855. kath. 
pappá szenteltetett. 1857. bejárta Kis-Ázsiát, 1861. 
bpesti egy. hittud.-kari tanár. A vatikáni zsinat után 
a csalhatatlanság hitelvét nem akarván elfogadni, ki
lépett a kath. egyházból s mint a sémi nyelvek tanára 
a bölcsészeti karba helyeztetett át. Több munkát irt 
s lapot szerkesztett. 



Hatalmaskodás, egyike az u. n. magánjogi bántal-
maknak, vagyis régi jogunkban azon jogellenes cse
lekedet, mely, habár jogsértést foglal magában, bün
tettet nem képez; n a g y o b b h. (actus major is po-
ientiae), azon erőszakos tett, mely által valaki mást 
személyében v. vagyonában önhatalmúlag megsért. 
Eredetileg a nemesi szabadság védelmére szolgált és 
5 esete volt, később a közjogi és államjogi intézke
dések védelmére is kiterjesztették. A régi 5 eset volt; 
1 ) nemes ember lakásába való erőszakos berontás, 
2) nemesi javak erőszakos elfoglalása, 3) nemes em
ber jogtalan letartóztatása, 4) nemes ember meg-
verése v. megsebesitése, 5) nemes ember megölése; 
az ujabb esetek magukba foglalták a nádor és más 
főméltóságok megsértését, az országgyűlés ellen in
tézett tetteket. A n. h. büntetése igen szigorú volt : 
vagyonelkobzás, sőt fejvesztés, de külömböző volt, 
aszerint a kik ellen elkövették, ezek fejváltságot kö
vetelhettek; k i s e b b h. (actus minoris potentiae v. 
violentia), mindazon cselekmény, melylyel vki mást 
személyében, vagyonában v. jogaiban önhatalmúlag 
erőszakosan sért; ide tartoztak különben a n. h. 
esetei is, ha a sértett bennök csak erőszakoskodást 
látott; — ennek következtében igen számosak; bün
tetésük volt a károk megtérítése és a sértett kisebb 
dija. Ma a h., amennyiben büntetendő cselekményt 
foglal magában, a btőjog alá tartozik. 
Határ, az a vonal, mely az egyik államot, tarto

mányt, megyét, községet stb. a másiktól elválasztja; 
t e r m é s z e t e s h., melyet maga a természet alkotott 
folyó, hegység alakjában, mely a két fél területét 
elválasztja. 

Határérték, a mennyiségtanban vmely állandó és 
határozott mennyiség, melyhez vmely változó meny-
nyiségnek egymás után felvett értékei határtalanul 
közelednek, ugy hogy attól csak annyit különböz
nek, amennyit akarunk ; pl. vmely körnek területe 
határértéke az egymás után beirt szabályos több
szögek területeinek, ha oldalaik száma mindig na
gyobb lesz. 

Határidő, azon időpont, vagy azon időtartam, 
melyben v. melynek leteltével vmely kötelezettség tel
jesítendő s vmely jog kezdődik v. megszűnik; ez ala
pulhat a felek akaratán, szerződésen, v. megállapít
hatja a törvény v. a bíróság, ez utóbbi végzésben v. 
ítéletben. 
Határidő-ügylet, a szállításra kötött ügyletek egy 

neme, melynél az ügylet tárgya bizonyos, előre 
meghatározott minimalis mennyiség (1. kötés) v. ennek 
többszöröse, és az áru minősége nem egyezkedés 
tárgya a vevő és eladó közt, hanem s z o k v á n y -
szerű , azaz a tőzsdeszabályok által meghatározott. 
A h.-ügylet lebonyolításának időpontja nem a vevő 
és eladó közti egyességtől függ, hanem a tőzsde
szokványok szabályozzák. Ezek szerint a h.-ügylet 
köthető a folyó hónapra, vmely más hónapra, két 
egymás után következő hónapra, hosszú h.-ü. (4 v. 
6 egymásután következő hónapra), bizonyos szoká
sos h.-re (pl. tavaszra, őszre). A h.-ügyletek egy 
fő jellemző vonása a felmondás, melynek értelmében 
az eladó köteles a kikötött h. leteltéig az áru szállí
tását a vevőnek tudtára adni; a felmondásnak a 
tőzsdén a szokványszerüleg divó időben, a h.-ü. fel
mondására vonatkozólag az egyes tőzsdéken meg
állapított szabályzat értelmében kell megtörténnie. 
Némely tőzsdén a h.-ü. nagyon ki van fejlődve, mint 
Budapesten, Bécsben, Berlinben, New-Yorkban stb.; 
vannak ellenben olyan kereskedelmi piaczok is, 

hol h.-ü. tőzsdeszerüleg nem köthető, például 
Triest, Zürich. 

Határolási rendszer, a jegykibocsátó pénzintéze
teknél alkalmazott r., melynek értelmében a fedezet 
nélkül kibocsátható bankjegyek mennyisége tüzete
sen meg van határozva, melyen tehát tulmenni nem 
szabad. E r. leghatározottabb kifejezésre jutott a 
Peel Róbert angol miniszter kezdeményezésére 1844. 
az angol bankra vonatkozó azon törvényben, mely 
szerint a b. feljogosittatik bizonyos határig (145 mil
lió frt erejéig) bankjegyet érezfedezet nélkül kibocsá
tani, innen Peel-acta-rendszernek is hívják. Vele 
nagyon rokon fedezeti mód van az osztr.-magy. 
banknál alkalmazásban. 

Határőrvidék, a mohácsi vész után alakíttatott az 
ország déli vidékeiből, midőn a régi Horvátország
ból megmaradt részeket s a régi Szlavóniát (a mai 
Horvátországot) I. Ferdinánd a török elleni védelem 
czéljából katonai végvidékekké szervezte, amannak 
parancsnokai Károlyvárosban, ezéi előbb Kapron-
czán, majd Varasdon székeltek. Rudolf alatt Szlavó
niának a Kulpán tul fekvő része is katonailag szer-
veztetett és a petrinai véghelylyel együtt a horvát 
bán parancsnoksága alá helyeztetett. Ezek együtt
véve alkották a h o r v á t - s z l a v ó n h a t á r ő r v i d é 
ket . A töröktől visszafoglalt hazai terület egy része 
(Pancsova, Ujpalánka, Mehádia és Karansebes vidéke 
s a nagybecskereki vidék egy része) 1764. hasonló 
szervezést nyert; ez volt az u. n. m a g y a r vagy 
b á n s á g i h a t á r ő r v i d é k . Erdélyben ugyanakkor 
(1763.) a székely és román határőr-ezredek állíttat
tak fel. E vidékek szervezetét 1807. augusztus 7. 
királyi rendelet szabályozta, melyet az 1850. május 
7-iki pátens módosított. A kormányzat tisztán ka
tonai volt; a terület ezredek közt osztatott szét. Az 
1850. szervezet szerint a m a g y a r és h o r v á t -
s z l a v ó n határőrvidék 2 főparancsnokság alatt 
állott; ezek voltak a z á g r á b i (a likkai, ottocsáczi, 
ogulini, szluini, varasd-kőrösi, varasd-szentgyörgyi, 
bródi,gradiskai, 1. és 2. báni ezredekkel)cs a t e m e s 
v á r i (a péterváradi, német-, román- és szerb-bánsági 
ezredekkel és a titeli csajkás zászlóaljjal). A földbir
tok, mely a házközösség elve alapján osztatott fel, 
eleinte hűbéres természetű volt, 1850. a házközös
ségben élő családok valóságos tulajdona lett, a kato
nai kötelezettség fentartása mellett. Az általános véd
kötelezettség elfogadása ez intézményt feleslegessé 
tette. Az erdélyi székely és román ezredek már 1851. 
feloszlattattak, s 1871. megindult a többiek polgá
rosítása is. Az 1873: XXVII., XXX. t.-czikkek a bán
sági h. egy részéből a később Krassóval egyesitett 
Szörény vármegyét alakították, a többi részeket 
pedig Temes, Torontál, Krassó és Bács-Bodrog vár
megyékbe kebelezték be; Pancsova város önálló tör
vényhatóság lett. A horvát-szlavón h. polgárosítása 
szintén 1871. vette kezdetét, de csak az 1882: 
XL. t.-cz.-ben fejezték be; e részeknek azonban ma 
is némi pénzügyi különállásuk van, a mennyiben a 
lakosok bizonyos adózási, dohány- és sóvételi ked
vezményei meghagyattak. Vanitsek: Specialgesch. 
der Militárgrenze (Bécs, 1875.), Schwicker: Gesch. 
der öst. Militárgrenze (Bécs, 1883.), Szentkláray Jenő: 
Száz év Dél-Magyarország történetéből. 

Határozat , hatóságnak v. testületnek a maga hatás
körébe tartozó ügyben hozott végzése; h.-i j a v a s l a t , 
az országgyűlés egyik háza elé annak egyik tagja ál
tal terjesztett indítvány arra nézve, hogy a ház vala
mely kérdés felett határozzon, anélkül, hogy ahhoz a 
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többi alkotmányos tényezők hozzájárulása kikéret
nék ; rendszerint a kormányt utasítják vmire és arra 
nézve a min. politikai felelősség elvénél fogva kötelező. 

Határozati párt, az 1861. országgyűlésen az előbb 
Teleki László gróf, később Tisza Kálmán vezetése 
alatti azon párt, mely a kir. trónbeszédre a nemzet sé
relmeit és követeléseit magában foglaló h.-ban kivánt 
válaszolni, minthogy az uralkodót nem tekintette 
olyannak, akivel a nemzet feliratban érintkezhetnék. 

Határozó, adverbiale, oly mondatrész, mely vmely 
körülmény: hely, idő, mód, ok, czél, állapot stb. meg
jelölésére szolgál; e szerint vannak: hely-, idő-, mód-
stb. határozók. Vannak állandó határozók is, azaz 
oly beszédrészek, melyek mindig csak határozókul 
szerepelnek a mondatban, ezek h a t á r o z ó - s z ó k 
(adverbium), ilyenek: nem, ne, oda, távol, közel, ma, 
most stb. 

Határozz és kimondtad sorsodat, V ö r ö s m a r t y : 
Az uri hölgyhöz cz. költ. utolsó sora. 

Határvám, az ország határain átmenő árukért és 
jószágokért fizetett dij, melyet, ha az országba 
hozott áruk után kell fizetni, b e v i t e l i , ha exportált 
áruk után, k i v i t e l i , ha az ország területén átszál
lított javak után kell leróni, á t v i t e l i h. v.-nak hív
nak; — h. v. ügy , foglalatja mindazon rendszabályok
nak, melyek alapján vmely államhatalom az ország 
külforgalmára befoly, a határain átszállított áruk 
után v. jövedelemszerzési v közigazgatási és rendé
szeti v. iparvédelmi v. csak statistikai czélokból 
bizonyos dijakat szed (1. vám). 

Hátas eke, két oldalra forgató eke (1. e.). 
Hátgerincz, gerinczoszlop (1. e.). 
Hátgörbedés, skoliosis, 1. gerinczoszlop. 
Hathor (Athor, Athyr), az egyiptomiaknál a szere

lem, az élvezetek és a táncz istennője ; tehénnek v. te-
hénfejü fiatal nőnek ábrázolták, szarvai közt holddal. 

Hátirat, 1. forgatmány. 
Hatiserif v. hatihumajum (török=fenséges v. szt. 

irat), olyan rendelet, melyet a szultán bizonyos for
maságok közt visszavonhatatlanképen bocsát k i ; né
melyiknek alaptörvényszerü jellege van. 

Hatméretü vers, 1. hexameter. 
Hatos, ma a forint tizedrészének népies neve, mely 

még azon időből származik, mikor 1 frt 60 krajczárra 
oszlott. 

Hatóság, tágabb értelemben az állam kormányzó, 
birói és végrehajtó hatalmának összesége, különös 
ért. ezen hatalom gyakorlására rendelt közegek és 
intézmények, és az ért. felosztják k ö z i g a z g a t á s i , 
b i r ó i és k a t o n a i h.-ra ; ezen belül pedig közigaz
gatási h. — a bíróságok kivételével — minden állami, 
törvényhatósági és községi h. Btk. 164 §. 

Hátra van még a fekete leves, 1. fekete leves. 
Hátsó-India, 1. India. 
Hátszeg, rend. tan. város Hunyad m., 1852 lak. a 

hátszegi völgyben. A régi kir. vár ispánja itt lakott 
és itt gyűlésezett a hátszegi kerület nemessége, sőt a 
vlachusok kenézi bizottsága is ; járásbir. és adóhiv. 

Hátszegi medencze, Hunyad m.-ben, a hajdani me
diterrán tenger öble, mely é. felé az erdélyi medenczé-
vel közlekedett azon uton, hol most összegyűjtött 
vizei a Sztrigy folyóban távoznak belőle. Gömbölyű 
tetőjü hegyek övezik, d.-en pedig a Ret3^ezát szakga-
tott sziklagerincze 2000 m. m. emelkedik a hullámos 
térségből. A sik magassága közepesen 450 m.,Puj411, 
Hátszeg 314 m. m. fekszenek. Kaszálók, szántó
földek és gyümölcsösöktől boritott sikja Hunyad m. 
éléstára ; több mint 80 község van széthintve rajta. 

Hatszöges (hexagonalis) rendszer, kristályrend-' 
szer, melynek 4 tengelye közül 3 egyenlő s egymással 
60° szöget, a 4. különböző s a többi hárommal derék
szöget alkot. 

Hattyú, cygnus, madár az úszók (natatores) rend
jéből ; csőre hosszú, tövén magas, elől lapos. 
A n é m a h., c. olor, 1*8 m., csőre vörös, tövén fekete, 
lába fekete. Vadon a Keleti tenger partjain fészkel. 
A jércze kbelül 8 fehéres-zöld tojást rak; énekes h., 
c. musicus, 1*6 m., nyaka az előbbiénél hosszabb, 
csőre fekete, bütyöktelen. Vadon Észak-Európában, 
Ázsiában, Észak-Amerikában él ; szelídítve tavakon 
tartják. Tollát és pihéjét (hattyúprém) használják, a 
fiatalok husa Ízletes ; f eke te h., c. atratus, egész 
fekete, csak csőre piros ; Ausztráliában él. 

Hattyúdal , a monda szerint a haldokló hattyú 
énekkel búcsúzik el az élettől s ez utolsó éneke a 
h.-dal; átvitt ért. búcsúzó, kiváló emberek utolsó 
müve, mondása v. tette. 

Hat tyúnyakú iv, 1. boltív. 
Hátultöltő, lőfegyver, melybe a lövedéket nem a 

cső száján át, hanem alulról a cső végén át juttat
ják ; sokkal régibb mint az elültöltő, de csak a gyútű-
puska (1. e.) feltalálása óta tökéletesbittetett s azóta 
általánosan használják. 

Hatvan, község Heves m., 6979 lak. Vasúti csomó
pont ; járásbir. Hajdan vára fontos erősség volt. 1678. 
Heister generális széthányatta. 1524. itt fontos orsz.-
gyülés tartatott. Czukorgyár. 

Hatvani I s t v á n , a magyar Faust, debreczeni 
tanár, szül. 1718. Rimaszombatban, itthon s külföl
dön tanult, 1748. orvos, 1749. Debreczenben a mér
tan és bölcsészet tanára, mint jeles természettudós 
európai nevü lett; otthon azonban tudományossá
gát az ördöggel való czimborázásnak tulajdonítot
ták s egész mondakör fűződött hozzá ; boszorkány-
mesternek hitték, f 1786. Több munkát irt. Jókai 
Mór a Mag) rar Faust czimü munkájában foglalkozik 
a hozzá fűződő mondakörrel, Arany János pedig 
nagyobb költeményben szerepelteti. Önéletrajzát is
mertette Milesz Béla (Vasárnapi Újság 1872.), hol 
H.-ról több más tanulmány is megjelent. 

Hatvani M i h á l y , Horváth Mihály történetírónk 
(1. e.) álneve, melyen száműzetése alatt több mun
kája megjelent. 

Hatvány, a mennyiségtanban egyenlő tényezők 
szorzata ; h. k i t e v ő v. kitevő, az egyenlő tényezők 
száma, és a tényező, mely annyiszor előfordul, amint 
azt a kitevő jelzi, a l a p s z á m v. g y ö k . Vmely y 
számot x-ik h.-ra e m e l n i v. y-t x-el h a t v á 
n y o z n i , azt jelenti, hogy y-t x-szer kell mint ténye
zőt venni, jele : yx. A 2. h. négyzet, a 3. h. köb. 
A h. kitevő lehet 0, negatív v. törtszám is. 

Hatzfeld, magy. Zsombolya (Torontál m.). 
Hatzfeld W i l d e n b u r g Pá l gróf, német államférfi, 

szül. 1831. okt. 8. ; 1874. madridi követ, 1878. kon
stantinápolyi nagykövet, 1882-ben a berlini külügyi 
hivatal államtitkára, 1885. óta londoni nagykövet. 

Hauck Minn ie , énekesnő, szül. 1852. nov. 16. 
New-Yorkban, 1868. lépett, fel Londonban, Bpesten 
is vendégszerepelt; 1886 óta férjével, Warteggel 
Amerikában él. 

Hauer Ferencz, lovag, geológus és palaeontologus, 
szül. 1822. jan. 30. Bécsben. 1866 óta a bécsi föld
tani intézet igazgatója. Sokat foglalkozott Magyar
ország, főleg Erdély geológiájával. 

Haulik G y ö r g y bibornok, Zágráb első érseke, 
szül. 1786. ápril 20. Nagyszombaton, 1837. zágrábi 



püspök, 1852., mikor az egyházmegye érsekséggé 
lett, érsek, 1856. bibornok, f 1869. máj. 11. 
Hauran, fensik Syriában, számos elpusztult helység 

volt rajta. Az ó-korban Auranitis. Főhelye Bozra. 
Hauschka Ala jos , altábornagy, sz. 1840. A törzs

tiszti tanfolyam parancsnoka és a hadsereg lövész
iskolájának felügyelője. 
Hauser G á s p á r , rejtélyes lelencz, sz. 1812.; 1828. 

tünt föl Nürnbergben. Származása még nincs kide
rítve ; sokáig azt hitték, hogy egy badeni herczeg 
lett volna, de ez nem igaz. f 1833. 
Hausruck, hegység Felső-Ausztriában, 802 m. m., 

folytatása a Kobernauser erdő, 767 m. Kőszénbányá
szat. Az egykori h.-i kerület fővárosa Wels volt. 
Hausse (francz., hósz), áremelkedés, kül. a tőzsdén 

jegyzett értékpapírok gyors és nagyrhérvü emelke
dése ; h.-ier (osszié), ki az árak emelkedésére alapítja 
üzleti számításait; h . - c o n s o r t i u m üzérkedők al
kalmi csoportosulása vmely értékpapír árfolyamá
nak felszökkentésére. 
Haussonville (osszonvil) G á b o r Pá l O t h e n i n 

de Cle r in vicomte d'H., szül. 1843. szept.21. Gurcy-
le-Chatelben, mint atyja (József, szül. 1809., f 1884., 
jeles történész), ő is az orleansok hive ; a franczia 
akadémia tagja, 1891 óta az Orleans-párt vezére 
s a párisi gróf megbízottja. 
Hausza, nép Afrikában az északi Niger könyökénél 

a Debo tó és Gogo közt. Azelőtt valószínűleg Szu
dánnak, ma is a Nigertől keletre fekvő fellata államok 
Kano, Katsena, Jauri, Nupe és Jorube föld lakói, 
miért is az általok lakott területeket H. államoknak 
nevezik. Nyelvöket a fellaták beszélik. 
Hauszmann G y ö r g y J e n ő báró, szül. 1809. 

márcz. 27. Parisban. 1853 — 70. a Seine departm. 
prefectusa; III. Napóleonnak a város szépítésére 
irányuló terveit erélyesen hajtotta végre, de óriási 
adósságba (800 millió frank) is verte a várost. 
Később a C r e d i t m o b i l i e r igazgatója, f 1891. 
Hautbois (francz., hoboa), fúvóhangszer, 1. oboe. 
Haute fináncé (francz., ót finánsz), az elsőrangú 

bankárok összesége vmely piaczon ; az értékpapírok 
árfolyam-alakulására döntő befolyást szokott gya
korolni. 
Haute volée (francz., hótvolé), az előkelő világ. 
Haut goűt (francz., hógu), pikáns iz v. szag, főleg 

erős vadszag. 
Haut relief (francz., horeljef), 1. dombormű. 
Havana (Cristoval de la H.), Cuba (Nyugot-India) 

spanyol sziget megerősített fővárosa, 199.000 lak. 
A spanyol-amerikai kereskedelem központja. Nagy 
szivar-, dohány-, csokoládé-gyárak. Kikötőjében élénk 
forgalom. Egyetem, székesegyház Kolumbus hamvai
val. Vidéke egészségtelen, a sárga láz gyakori. 
Havaria (francz., avarie, ang. average), a hajót érő 

minden kár (a teljes h. törést kivéve) és a költségek, 
melyek a hajóval a megrakástól a kirakodás időpont
jáig járnak; k i s v. k ö z ö n s é g e s h., azon költsé
gek összege, melyek szükségesek, hogy a hajó útját 
akadálytalanul megtehesse és terhét rendeltetése he
lyére juttathassa ; k ü l ö n ö s h., azon kár v. rongálás, 
mely vmely a tengeren levő jószágot véletlen folytán 
egészben v. részben ér; n a g y v. á l t a l á n o s h., 
azon károk összege, melyeket a hajósok a hajón v. 
annak terhén szántszándékkal okoznak oly czélból, 
hogy vamely közös veszélytől megóvják, ilyen p. a 
tehernek kidobása, ha a hajó léket kapott és már 
közel áll az elsülyedéshez v. ha az ellenség üldözi, az 
árbóczok ledöntése stb.; h.-ált á ru , sérült hajón szál

lított áru, mely megnedvesedvén, gyakran elromlik 
és igy olcsóbb ; h. b e c s l é s . , 1. dispache. 

Havas, 1) Adolf, 1. Háhn Adolf. — 2) Adolf, 
orvos, egyet. m. tanár, sz. 1854. febr. 14. Szt.-Gaálon 
Veszprém m. 1880. orvos, 1879 — 80. Scheuthauer 
mellett kórboncztani assistens, 1881—82. egyetemi 
ösztöndíjjal külföldre ment a bőrgyógyászat és buja
kórtan tanulmányozására, 1883. e szakok egy. mag. 
tanára. Jelenleg a bpesti poliklinikai egyesület ren
delő főorvosa. Számos dolgozatot irt hazai és kül
földi szaklapokba. — 3) Sándo r , nyug. hely. állam
titkár, a közigazgatási jog egyetemi magántanára, 
szül. 1822. május 5. Felső-Micsinyén Zólyom m.; a 
keresked. minisztériumban szolgált s mint helyettes 
államtitkár lépett nyugalomba. Több munkát irt s 
nagy része van az aquincumi ásatásokban. 

Havas, azon hegy, mely az erdőtenyészet határán 
túl emelkedik, továbbá az ily hegynek az erdőhatá
ron tul h.-i l e g e l ő v e l borított része. 

Havas, folyó Afrikában, Abessziniában ered, I I 1 / » 0 

é. sz. alatt a Gargori, Affambo, Gamaribadd és Abhe-
badd tavak lefolyás nélküli medenczéjébe szakad. 

Havasalföld v. H a v a s e l v e , H a v a s é i , Oláh
ország régi magyar neve. 
Havasaljai nyelvjárás, 1. székely nyelvjárások. 
Havas-Dombrovicza, község Bihar megyében, 

1266 lakossal. 
Havas-ügynökség, 1. Correspondenz-Bureau. 
Havel, folyó Poroszországban, a Dambecker tóból 

ered és a Rhin, Dosse, Spree felvétele után Havelberg 
körül az Elbébe szakad. Jobbára hajózható. A Finow-
csatorna az Oderával, a Plauen-csatorna pedig az 
Elbével köti össze. 

Havelberg, város Potsdam porosz kormánykerü
letben, 8000 lak. 7 km. a Havel torkolatától; a város 
egy része az Elbe-völgyben, másik része pedig egy 
Havel-szigeten épült. 

Haviár D á n i e l , orsz. képv., szül. 1849. márcz. 1. 
Rimaszombatban; 1872. ügyvéd Szarvason, 1881. az 
ottani ev. egyház felügyelője, 1884 óta képviselő. 

Havi folyás, 1. hószám. 
Havi tisztulás, 1. hószám. 
Havre, Le (H. de Grace, hávr dö grász), megerősí

tett kikötőváros Seine-Inférieure franczia depart.-ban, 
a Seine torkolata m., 112.000 lak. Tengeri fürdők. 
A franczia kereskedelem egyik központja, csaknem az 
összes tengerentúli államokkal összeköttetésben áll, 
évenkint sok ezer kivándorló indul innen útnak. 
Hajóépítés, gépgyárak. A gyapotkereskedelem egyik 
világpiacza. 

Hawai (Sandwich), szigetek a Csendes oczeánban, 
hozzá tartozik H., Mani, Kahulawe, Molokai, Lanai, 
Oahu, Kani, Niihau stb., ter. 17.000 km 2, 92.050 lak. 
Alkotmányos királyság, a parlament 2 kamarából áll, 
1891 óta Lilinokalani királynő uralkodik. Fő kiviteli 
czikkek : czukor, rizs, kávé, gyapjú, faggyú, baná
nok, narancs, bőrök. Fővárosa : Honolulu, kikötő 
városai: Hilo és Laheina. Anglia és az amerikai 
Egyesült-Államok pénzei, súly- és űrmértékei vannak 
használatban. 

Haydn József , hires zeneszerző, szül. 1732. 
márcz. 31. Rohrauban; Hainburgban és Bécsben 
tanult. 1760—90. Esterházy hg. karmestere. H. a 
symphonia és a vonós négyes megteremtője és meg
alapítója az ujabb hangszerművészetnek; rendkívül 
termékeny a zeneművészet minden ágában; ő szer
zetté a Gott Erhalte (í. e.) osztrák néphymnus zené
jét is. f 1809. máj. 31. Bécsben. 



Hayes (hész) R u t h e r f o r d B i r c h a r d , az észak-
amer. Egy.-Államok elnöke, szül. 1822. ; előbb ügy
véd, a polgárháborúban tábornok ; 1877 — 81.' köz
társasági elnök. 

Haynald L a j o s , bibornok, kalocsai érsek, szül. 
1816. okt. 16. Szécsényben, az esztergomi egyház
megye kötelékébe lépve, 1846. Kopácsy primás titkára 
s a széküresedés alatt az egyházmegyei hivatal igaz
gatója, 1851. szept. 9. Kovács Mihály erdélyi püspök 
mellé coadjutor-püspöknek neveztetett ki s követte őt 
1852. okt. 15. a püspöki széken. 1861. az erdélyi 
unió mellett foglalt állást, s midőn e miatt összeütkö
zésbe jött a bécsi körmánynyal, 1863. őszén lemon
dott. IX. Piustól a karthágói érseki czimet nyerve, 
1865-től Rómában tartózkodott, mig végre 1867. 
ápr. 5. kalocsai érsek lett. 1879. bibornok. Mint érde
mes botanikust, az Akadémia 1868. tiszt, tagjává 
választotta, f 1891. jul. 4. Végrendeletében egész 
vagyonát egyházmegyéjének, herbáriumát s növény
tani könyvtárát a m. nemz. múzeumnak hagyta. 

Haynau G y u l a , osztrák tábornok, szül. 1786. okt. 
14. Kasselben. Előbb Lombardia-Velenczében műkö
dött s ott a bresciai hyéna nevet kapta; 1849. hazánk
ban volt előbb fővezér, azután teljhatalmú kormány
biztos ; nevéhez fűződnek az akkori kivégzések és 
üldözések, melyeknek legjobbjaink ki voltak téve; 
1850. jul. 6. elmozdittatott, f 1853. 
Haza, h a z a s z e r e t e t . Egy istenért, egy hazáért 

Égett hajdan durván hív, Egy mátkáért, nyoszolyáért 
A törzsökös magyar sziv . . . Egy istenem, egy a 
hazám, Érzi szivem, s ezt vallja szám. K i s f a l u d y 
Sándor : Boldog szerelem, 53. dal. — Minden pálya 
dicső, ha belőle hazádra derül fény. K ö l c s e y : Ver
senyemlékek. — Küzdeni s győzni tanulj, kell küz
deni s győzni hazádért. K ö l c s e y ; Versenyemlékek. 
— Négy szócskát üzenek, vésd jól kebledbe s fiad
nak Hagyd örökül, ha kihunysz : a haza minden 
előtt. K ö l c s e y : Emléklapra. — Hass, alkoss, gyára -
pits : s a haza fényre derül ! K ö l c s e y : Huszt. — 
Hol van a hon, melynek Árpád vére Győzelemben 
csorga szent földére. K ö l c s e y : Zrínyi dala. — De 
néked élni kell, ó hon, S örökre mint tavasz virulni, 
Ah, mert omladékidon Reszketve fognék szétomolni 
Hazám, hazám! K ö l c s e y : Rákos nymphájához. — 
Hazádnak rendületlenül, Légy hive, oh magyar. Vö
r ö s m a r t y »Szózat«-ának kezdete. — Szép vagy, 
oh hon, bérez, völgy változnak gazdag öledben, Téri
det országos négy folyam árja szegi ; Ám természet
től mind ez lelketlen ajándék : Nagygyá csak fiaid 
szent akaratja tehet. V ö r ö s m a r t y : Magyarország 
czimere. — Szűtökben legyen a haza és ha kimon
dani szükség, Tetteitek zengjék nagy, diadalmi ne
vét. V ö r ö s m a r t y : A hazafiak. — E porba omlott 
szép haza Fel fog virulni még, Van biró a felhők 
felett, Áll a villamos ég. B a j z a : Apotheosis. — Haza 
és szabadság, ez a két szó, melyet Először tanuljon 
dajkától a gyermek, És ha a csatában a halál eléri, 
Utószor e két szót mondja ki a férfi. Pe tő f i : A ma
gyar nép. — Kinek a hon mindig ajkain van, Nincsen 
annak, soha sincs szivében! P e t ő f i : A szájhősök. 
— Szép csillag a honszeretet, Gyönyörűségesen ra
gyog, Szegény hazám, szegény hazám te, Neked 
kevés van ilyen csillagod. P e t ő f i : A hazáról. — 
Hazám, oly rég voltál te nagy, hogy Nagyságod hire 
csak mese talán. P e t ő f i : A hazáról. — Szent haza
szeretet, mibe mártsam tollam ? Hogy dicső képedet 
hiven lerajzoljam, Oly hiven, oly szépen, Hogy meg
bűvöld, ki rád szemét fogja vetni, Hogy örök tanyára 

tégyj szert valamennyi Magyar kebelében. Petőf i : 
A magyar ifjakhoz. — Tied vagyok, tied hazám ! E 
sziv, e lélek; Kit szeretnék, ha tégedet Nem szeretné
lek? Pe tő f i : Honfidal. — Lelked mit erezett, hogy 
elhagyád e hont, Midőn ugy hagytad el, hogy soh' 
se lásd viszont? Nem állított meg a határnál valami? 
Honszeretet, ha azt ki tudnók mondani ! T o m p a : 
Levél egy kibujdosott barátom után. — Szivet cse
réljen az, a ki hazát cserél! T o m p a , u. ott. 
Haza- v. h o n á r u l á s , 1. hűtlenség. 
Házadó, az egyenes adók egyike, behozta az 1850. 

márcz. 4. nyiltparancs, szabályozták az 1868 : XXII., 
1870 : LI., 1873 : VI. és 1883 : XLIV. t.-cz. Tárgya a 
házak évi tiszta haszonértéke. Két faja van: a h áz-
b é r a d ó é s h á z o s z t á l y a d ó . Minden ház és a ház 
oly helyisége, mely bérbe van adva, mindenütt ház
béradó alá esik. Oly városokban és községekben, 
hol a tényleg bérbe adott lakrészek a lakrészek összes
számának legalább felét teszik, az u. n. á l t a l á n o s 
házbéradó áll fenn. A házbéradó alapja a házak tiszta 
bérhozadéka. Tiszta bérhozadék az, a mi az épület-
fentartási költség és értéktörlesztés levonása után 
fenmarad. A tiszta hozadék minden 100 frtja után 
házbéradó czimén Budapesten (O-Buda kivételével) 
22 frtot, Ó-Budán s a házbér alá eső más városok
ban és községekben 20 frtot, másutt 16 frtot fizetnek. 
Három évre vetik ki ; a kivetés alapja a kivetési idő
szak első évét megelőző évre megállapított házbér
jövedelem. — A h á z o s z t á l y a dó alá tartoznak az 
általános házbéradó alá nem eső városokban és köz
ségekben a ki nem bérelt lakrészek. Három fokozat 
szerint vetik ki ; az első alá esnek azon kis- és nagy
községek, melyekben az összes lakrészek egy har
mada sincsen bérbe adva, a másodikba azon rend. 
tan. városok, melyekben a lakrészek egy harmada 
sincs.bérbeadva ; a harmadikba mindazon községek 
és városok, melyekben a lakrészek legalább egy har
mada van bérbeadva és ezenkívül mindazon szab. 
kir. v. tvhatós. joggal felruházott városok, hol a tény
leg bérbe adott lakrészek az összes lakrészek felét 
nem teszik. Ezen fokozat szerint a házak 10 osztályra 
vannak osztva a bennök foglalt lakrészek számához 
képest. A kivetés három évre történik. Osztályozás 
tárgyát csak lakóházak és lakrészek képezik. Oly 
házak, melyek a várostól v. községtől egy kilométer
nél távolabb esnek, az első fokozatba tartoznak. 

Hazafias liga, franczia egyesület, alapította Dérou-
léde Pál (1. e.), főczélja oda működni, hogy Franczia-
ország visszanyerje Elzász-Lotharingiát. Nem forma-
szerüen engedélyezett, hanem csak tűrt egyesület s 
mikor a boulangista mozgalmakba avatkozott, a kor
mány feloszlatta, de azért nem szűnt meg. 

Hazafiság a nemzetiségnek, Kisfaludy Sándortól 
származó felirata az 1831. jul. 2-án megnyílt balaton
füredi színháznak, s e szavakat választá később 
Molnár György is feliratul a budai népszínházra. 

Hazai rejtelmek, K u t h y Laj.regénye (1846—47.). 
Házalás, az iparűzésnek azon módja, mely szerint 

állandó üzlethelyiség v. műhely nélkül, az iparos v. 
kereskedő áruival v. szerszámaival házról házra jár. 
Iparhatósági engedélyhez van kötve. A felvidéki há
zaló iparosok vámkedvezményekben részesülnek. 

Hazára (Hezareh), néptörzs északnyugati Afgha-
nistánban ; számuk 195.000. 

Házasfelek, 1. házasság. 
Házasítok (A), vigj. Bérezik Árpádtól 1875. 
Házasság, két különböző nemű személynek a tör

vényben előirt módon való egyesülése holtiglan tartó 



életközösségre ; p o l g á r i h.-nak nevezik, ha a háza
sulandók a polgári hatóság előtt jelenthetik ki jog
érvényesen egybekelési szándékukat. Azok, kik tör
vényes házasságban élnek, h á z a s f e l e k v. házas-, 
hitvestársak. A legtöbb európai államban a polg. h. 
van kötelezőleg behozva v. legalább jogukban van 
a feleknek ilyet is kötni. Némely államban a polg. h. 
csak akkor van megengedve, ha az egyházi törvé
nyek szerint a h. meg nem köthető. Nálunk a h. az 
illető hitfelekezet törvényei szerint és az ott előirt 
módon kötendő, a máskép kötött házasság érvényte
len. A kath. és gör. kel. egyház a h.-ot szentségnek 
tekinti, a többi ker. és zsidó felekezet nem, de meg
kívánják az egyház közreműködését. L. esketés. 
Házassági akadályok, kétfélék : gátlók és bontók ; 

gát lók azok, melyek tiltják ugyan a házasság meg
kötését, ha azonban mégis megkötötték, nem válik 
érvénytelenné, ellenben a b o n t ó k a megkötött házas
ságot érvénytelenné teszik. Katholikusoknál 4 gátló 
a. van. Szent idő (adventtől vízkeresztig és hamvazó 
szerdától húsvét utáni első vasárnapig) ; a püspök 
v. plébános tilalma, kiskorúaknál az atya, gyám v. 
gyámhatóság beleegyezésének hiánya ; katonaköte
leseknél, kik tényleges szolgálatuknak még eleget 
nem tettek v. tényleg szolgálnak, a katonai hatóság 
beleegyezése kívántatik ; az eljegyzés s az egyszerű 
fogadalom. Bontó a. a házasság előtt fennállott nemi 
tehetetlenség (impotentia), katholikusoknál a papi 
rend v. a szerzetesi fogadalom ; oly feltétel, mely a 
házasság czéljaival ellenkezik; a vérrokonság, a 
kánonjog szerint a negyedizigleni rokonság, a pro
testánsoknál testvérek, a testvér és a másiknak gyer
mekei között, a zsidóknál testvérek és a fivér gyer
mekei között; a lelki és törvényes rokonság, amaz 
a bérmáló, bérmált és ennek szülői között, csupán 
a katholikusoknál ; a törvényes rokonság az örökbe 
fogadó és örökbe fogadott, valamint ezek testvérei és 
gyermekei között; sógorság, katholikusoknál negyed-
izig, protestánsoknál és unitáriusoknál másodizig ; a 
házasságtörés és hitestárs megölése, azok között, akik 
ezt elkövették ; a nőrablás, de ha a nő kiszabadul
ván az elrablóval házasságra lép, ez érvényben ma
rad ; valláskülönbség, keresztény és nem keresztény 
hitűek között, továbbá mindazon esetek, melyekben 
ki van zárva a házasságra való szabad elhatározás, 
ilyenek: korhiány, tébolyodottság, tévedés a személy
ben, erőszak, továbbá a formalitások hiánya. 

Házassági elválás, az érvényesen kötött házasság 
felbontása. Katholikusoknál az elhalás által még 
végre nem hajtott házasságot a pápa bonthatja föl, 
megszünhetik még a szerzetrendbe lépés által. Csu
pán az ágy- és asztaltól való elválás engedtetik meg 
házasságtörés esetében, görög katholikusoknál a nő 
által elkövetett házasságtörés esetében bontható fel, 
nálunk nem. Egyéb vallásfelekezetüeknél váló okot 
képez az egyik háztartás oly magaviselete v. bűne, 
mely az életközösség folytatását czéltalanná teszi, 
ilyenek a házasságtörés, a hűtlen elhagyás, a házas
társ élete elleni törekvés, a házassági tartozás meg
tagadása, engesztelhetetlen gyűlölet, zsidóknál a 
kölcsönös beleegyezés. ' 

Házassági három parancs, vigj. Szigligetitől. 1850. 
Házassági jog, azon jogszabályok összesége, me

lyek # a házasfelek személyi és vagyoni viszonyait 
szabályozzák. 
Házassági szerződés, azon okmány, mely a házas 

felek vagyoni és személyi viszonyait szabályozza. 
A közjegyzői törvény értelmében az ilyen szerződés 

csak akkor bir hatálylyal és bizonyító erővel, ha 
közjegyző előtt kötik. 

Házassági válóperek, a katholikusoknál a házas
ság szentség lévén, az érvényes házasság nem bont
ható fel, csupán az ágy- és asztaltól való elválás 
engedtetik meg. A pápa azonban felbonthatja. Ha
zánkban a katholikusok válóperei a szentszékek előtt 
inditandók meg, minden egyéb kérdésben az illető 
törvényszék határoz. Illetékes azon törvényszék, mely
nek területén a házasfelek utolsó együttlakása volt. 
Más felekezetnél előbb a lelkészhez fordulnak, a ki há
rom izben a békéltetést kísérli meg és arról, hogy 
a kísérletek eredményre nem vezettek, bizonyítványt 
ad. Ezután az illetékes törvényszékhez fordulnak, a 
mely szintén békéltetési kísérleteket tesz és végül 
rendes tárgyalás alapján a házassági köteléket fel
bontottnak nyilvánítja. Vegyes házasságoknál al
peres birósága illetékes, ez átteszi azután a másik 
fél bíróságához, és mindegyik az illető félre nézve 
meghozza az ítéletet. 

Házasságon kivüli gyermek, 1. gyermek. 
Házasságtörés, nős paráznaság, adulterium, a há

zassági hűség megszegése házasságon kivüli elhalás 
által; a btő trv. 246. §. 3 hónapig terjedő fogházzal 
bünteti, ha miatta a házasságot felbontotta a bíróság, 
és a mennyiben a sértett házastárs a házasságtörő 
és bűntársa megbüntetését kívánja. 

Házastársak, 1. házasság. 
Házbér, a lakások bérlői által a háztulajdonosnak 

fizetett bér összege. H.-v a 11 o m á s, a házadó megálla
pítása végett a háztulajdonosok a nekik az elöljáró
ság által átadott iveken az összes pénzben kikötött 
lakbéreket és más ellenértékeket bevallani kötelesek 
minden levonás nélkül; a ki a vallomást elmulasztja 
és nem pótolja 1 — 50 frt birsággal büntettetik; a be
vallást a háztulajdonos v. meghatalmazottja az ív 
aláírásával erősiti meg; a hamisan eszközölt bevallás 
a megrövidített összeg háromszorosával büntettetik. 

Házbéradó, 1. házadó. 
Házbérkrajczár, a községi adó egyik neme a fő

városban, minden 100 frt házbér után 31/» frtot fizet 
a bérlő iskolai czélokra. 

Házépitő társaság, többek egyesülése építkezésre 
való vállalkozási czélzattal; ide tartoznak az épitő 
bankok (1. e.) is. 

Házi ipar, az ipar azon neme, melynél a munkás 
családok saját lakásukban foglalkoznak, a legtöbb
ször megbízás alapján, gyárak számára előállítandó 
iparczikkek készítésével. Főleg a varrás, kötés, fonás 
és szövés foglalkozási ágaiban jelentkezik és fő-
munkaeszköze a kéz. H. i.-ilag állítják elő a sziléziai 
vásznat, Francziaországban Lyon környékén a se
lyemszöveteket, nálunk a kalotaszegi varrottast stb. 
Házi jog, a család fejének v. gazdának azon joga, 

hogy engedelme nélkül lakásába, üzletébe v. más 
rendelkezése alatt álló helyiségbe senki be nem hatol
hat és abban benn nem maradhat. Azon közhivatal
nok, ki hivatalos hatalmával visszaélve, törvényelle
nesen, tehát hatósági megbízás nélkül, teszi ezt, a 
h. j . megsértésének vétségét követi el és 6 hónapig 
terjedő fogházzal büntettetik, ha pedig ezen felül ház
kutatást is tart, egy évig terj. fogh. Btk. 199 — 202. §§. 

Házi orvosság, S i m á i Kristóf színműve, Weisse 
»Die verwandelten Weiber* cz. operettejének átdol
gozása. 

Házkutatás v. motozás, bűnügyekben az elővizs
gálat folyamán a büntetendő cselekménynyel gyanú
sított egyénnél v. harmadik személyeknél a bíróság 



elrendelheti, ha alaposan feltételezhető, hogy az át
kutatandó házban v. helyiségben a gyanúsított egyén 
v. oly tárgyak vannak, melyek birtoka s megtekintése 
a vizsgálatra nézve fontos. Ugyanez áll az egyének 
átkutatásáról is. A helyiség tulajdonosa1, lakója, ezek 
távollétében háznépe meghívandó a h.-hoz. Főváros
ban a rendőrség, egyebütt a csendőrség foganatosítja. 
Ha a halasztásban veszély van, akkor a rendőrség v. 
csendőrség birói meghagyás nélkül is foganatosíthat 
h.-t. Elj. szab. 68. és köv. §§., 1871 : XXI. 21. §. és 
1881 : III. 43. §. 
Háznagy, a főrendiház és a képviselőház egy-egy 

választott tisztviselője, a ki felügyel a ház épületére, 
helyiségeire, nyilvántartja a tagok lakásait, gondos
kodóik a hivatalos iratok szétosztásáról és az elnököt 
támogatja a rend fentartásában. Hivatalos működése 
a szünetek alatt és a ház feloszlatása után is tart és 
utóbbi esetben a belügyminiszternek van alárendelve. 
Saját kebeléből mindegyik ház maga válaáztja; az 
1892-ki képviselőházban Csavossjr Béla viseli e tisz
tet; a főrendiház háznagya évek óta gróf Szapáry 
István. 

Háznép v. házbeliek alatt azok értendők, .a kikkel 
valaki közös háztartásban él, vagy kik vele szolgá
lati viszqnyban állanak. Fontos szerepe van a birói 
végzések kézbesítésénél, ha az, kinek szól, nincs ott
hon ; h.: szülők, férj, feleség, testvér, felnőtt gyermekek, 
cselédek és egyéb alkalmazottak. (L. kézbesítés.) 

, Házosztályadó,, 1. házadó. 
Hazslinszky F r i g y e s , a természettan, természet

rajz és mennyiségtan tanára az eperjesi evang. col-
iegiumban, a m. tud. Akadémia r. tagja, szül. 1818. 
jan. 6. Kézsmárkon. Magyarország flórájáról több 
munkát és értekezést irt. 
Házszabályok, azon szabályok összesége, melyek 

a képviselőház saját belszervezete, tanácskozásai és 
fegyelmére vonatkoznak. Ezek megállapítását az 
1848 : IV. és V. t.-cz. az alsóház testületi jogaihoz 
tartozónak mondja. 

Háztartás, a ház körébe tartozó ügyek, a szükséges 
kiadások és bevételek kezelése; h.-i k ö n y v , melybe 
a ház körében előforduló kiadások és bevételek ve
zettetnek. 

Healy (híli) T i m o t h y , ir politikus, szül. 1855. 
máj 17.; előbb kereskedő, 1878 óta hirlapiró, később 
ügyvéd és képviselő ; 1882. izgatás miatt több havi 
fogságra ítélték. 

Heautontimorumenos, az önkinzó, Terentius egy 
vígjátékának czime. 

Hebdomas (gör.), hét (1. e.). 
Hebe' (lat. Juventas), Zeus és Hera lánya, az ifjú

ság istennője, Herakles neje. Az isteneknek lako
máin ő nyújtotta az örök ifjúságot adó nektárt. Fiai 
Alexiares és Aniketos. Rózsakoszoruval, félig öltö
zötten ábrázolják, kezében kehelylyel. 
Hebegés,, hibás szókiejtés, az akaratnak a beszélő 

szervekre (hangszerv) való hiányos befolyása foly
tán származik. Gyermekeknél többnyire rossz szokás, 
a-szóhangok helyes kiejtésének meg nem tanulása 
folytán származik, és elfogultság, szégyenlősség 
által, még növekszik. A mássalhangzók rendellenes 
képzését h e b e g é s n e k , a magánhangzókét d a d o -
g á s n a k nevezik. Mindkettő beszédgyakorlatok által 
gyógyítható. 

Héberek (héb. Ibri), az Euphratesen tul lakó népek, 
a zsidók. Nyelvök a h. nyelv, a sémi nyelvtörzs ága, 
22 betűvel, melyek jobbról balra iratnak és olvas
tatnak. Az assyr származású betűk alakja szögle

tes, Ezra honosította meg a babyloni fogság után, 
az ó-h. irás pénzeken és emlékeken maradt fenn. 
A betűk pontozása (tiberiási és babyloniai) későbbi 
eredetű; a hangsúly és interpunctió kifejezésére 
hangjelek (negina) szolgálnak. A babyloni fogság 
után az aram nyelv lett a nép nyelve, melynek nyo
mát számos irodalmi termék mutatja; az aramon 
kivül még más idegen elem befolyása is nyilvánul. 
Jelenleg vannak héber újságok, folyóiratok; éven-. 
ként nagyszámú h. nyelven irt művek jelennek meg 
a könyvpiaczon. Héber-magyar szótár Pollák Kaim
tól. H.jrodalom, 1. zsidó irodalom. 

Hebra N á n d o r , lovag, orvos, szül. 1816. okt. 7. 
Brünnben. 1849. a bécsi egyetemen a bőrgyógyászat 
tanára, f 1880. aug. 5. Számos szakművet irt. 
Hébrard (-rár) A d r i é n , franczia publicista, szül. 

1834. jan. 1. Hirlapiró s a Temps főszerkesztője, 
1879. senator. 
Hebridák (Hebudák), Skóczia nyugoti részén az 

Atlanti oczeánban elterülő szigetek, ter. 7555 km 8, 
számuk 521. Argyll, Inverness és Ross grófsághoz 
tartoznak. Jobbára sziklásak, kopárak, ha a tenger 
nyugtalan és viharos időben a közlekedés a kisebb 
szigetek közt teljesen szünetel. A lakosság a gael 
nyelvet beszéli. A H. 2 csoportra oszlanak és a 
25 — 50 km. széles Mineh csatorna választja el őket 
egymástól: 1) a b e l s ő v. k.-i H., ide tartozik Skye, 
Mull (Ben More 967 m.), Arran, Jura, Rum, Islay, 
Jona Staffa (Fingal barlang) stb.; 2) n y u g o t i v. 
k ü l s ő H., ide tartozik Lewis (Clesham 800 m.), 
S. Kilda, Bárra és Miss szigetcsoport. 

Hebron (arabul El Chálil), város Palaestinában, 
hajdan a Juda törzs birtoka volt, rövid ideig Dávid 
király székhelye. Jelenleg 18.000 lak. Machpéla bar
lang a pátriárkák és nejeik (Rachel kiv.) sírjával. 

Hecuba, 1. Hekabé. 
Hédervár, község Győr m., 928 lak., a Szigetköz

ben. A Héderváryak ősi fészke, ódon kastélyát hajdan 
sáncz és bástya övezte, most park környezi. 

Héderváry család, legrégibb főúri nemzetségeink 
egyike, Turóczi szerint a X. században Német
országból bevándorolt Volfger és Hedrik hamburgi 
grófoktól származott. A XII. szdban már a legelső 
méltóságokat viselte. I s t v á n vagy Csépán, bácsi 
ispán, 1206. nádor volt; őt követte 1209. testvére 
Poth , míg a harmadik testvér, J a u l 1181-től Csa
nádi püspök, 1193-tól kalocsai érsek, f 1202 körül. 
Dénes (Vialka) nádort (1238.), ki a tatárokkal szem
ben 1240. csatát vesztett, a krónikák szerint IV. 
Béla megvakíttatta. L ő r i n c z országbíró, 1267. 
nádor és Dénes a tatárok ellen tüntették ki magu
kat; az utóbbinak J á n o s nevü unokájától szárma
zott a H. családnak a XIV—XV. századokban 
virágzott ága, melyből Mik lós , Erzsébet királyné a. 
főajtónálló és 1364. országbíró, L ő r i n c z nádor 
(1. e.), Imre 1450. macsói bán, L á s z l ó (1447 — 67.) 
egri püspök (1. e.) és F e r e n c z (1521.) belgrádi vár
kapitány váltak ki. A család utolsó férfitagja I s t v á n 
győrmegyei alispán a XVII. század közepén, va
gyona és neve leánya Katalin (Viczay Jánosné) 
utján (f 1680.) a V i c z a y családra (1. e.) s 
ennek kihalása után K h u e n Károly gr.-'ra (1. e.) 
szállott át. — 1) H. Kon t I s t v á n , a Horváthy 
János-féle lázadás részese; Zsigmond király 4388. 
harsányi jószágától megfosztotta és 1393. 32 társá
val elfogatva, Budán a Szt-György-téren lefejez
tette. — 2)' L á s z l ó (1447 — 67.) erdélyi püspök, 
György fia, 1451. Giskra fogságába került, Hunyadi 



János segítségével kiszabadulva,' Mátyás alatt vité
zül harczolt a csehek ellen. — 3) L ő r i n c z , Miklós 
fia, Zsigmond király alatt főlovászmester, 1437-től 
nádor, részt vett a várnai csatában s Ulászló halála 
után trónjelölt volt. f 1447. — 4) H. K o n t Mik
lós, Nagy Lajos kedyelt hadvezére, részt vett a 
nápolyi és a velenczei hadjáratokban, 1351. erdélyi 
vajda, 1356. nádor lett. f 1367. 
Hedrahely, község Somogy m., 1'285 lak. 
Hedsra (arab, hegira), szökés, kivándorlás ; Mo-

hammédnek 622. jul. 15. Mekkából Medinába való 
futása, melytől a moh. aerát számitják. 
Hedvig (lengy!, Jádviga), lengyel királynő, Nagy 

Lajos királyunk ifjabb leánya, szül. 1371. Gyermek
korában Vilmos ausztriai herczeggel jegyeztetett 
el, de a házasságnak politikai események útját áll
ták. Atyja halála után a lengyel koronát örökölte; 
1385. okt. 15. Krakkóban megkoronáztatott, s 1386. 
a keresztény hitre tért Jagelló Ulászló litván fejede
lemmel lépett házasságra, megosztván vele trónját. 
Szentség hírében f 1399. jul. 17. 
Heg, cicatrix, az orvostanban vmely seb gyógyu

lásánál az anyaghiányt pótló kötőszövet-képződ
mény, mely kezdetben élénkpiros, később rendesen 
meghalványul és összehúzódik. Burjánzása a heg
daganatot (cheloid) okozza. 
Hegedű, violin, egyik legfontosabb vonós hangszer 

négy húrral ; a leghíresebb gyártmány a cremonai a 
XVII. sz. óta. Jeles hegedűművészek Paganini, Spohr, 
Joachim, Reményi stb. 
Hegdaganat, cheloid, 1. heg. 
Hegedűs, 1) I s t v á n , bpesti egyet, tanár, szül. 

1848. szept. 22. Kolozsvárt : előbb prot. theologiai 
pályára készült s letette a papi vizsgát, azután kül
földi egyetemre ment; hazatérve, a kolozsvári ref. 
gymnazium igazgatója, 1886. kolozsvári, 1891. buda
pesti egy. tanár. Számos költeményt és tanulmányt 
irt; fordított latin költőkből s Thukydidesből ; — 
2) ( t i s z a v ö l g y i ) Lajos, vezérőrnagy, szül. 1841. 
A 14. lovasdandár parancsnoka Rzeszowban. — 3) 
Lász ló , curiai biró, szül. 1844. decz. 16. Miskol-
czon,1869. kincst. jogügyi fogaim.-gyakorn., 1870. 
m.-szigeti kir. uradalmi segédügyész, majd pénzügy
min, fogalmazó, 1872. kassai kir. pénzügyi ügyész 
és kassai tszéki, 1875. bp. váltótszéki, 1886. bp. it. 
táblai, 1890. curiai biró. — 4) S á n d o r , orsz. képv., 
szül. 1847. ápr. 22. Kolozsvárt; jogot végzett, 1865 
óta hirlapiró, 1875 óta képviselő ; a pénzügyi bizott
ság főelőadója, a delegatió tagja s számos részvény
társaság és emberbaráti egylet igazgatója. Irt több 
közgazd. szakmunkát; 1885. a m. tud. Akadémia 
lev. tagja. 

Hegedűsök, a régi magyar énekmondók (1. e.) ké
sőbbi neve; hegedüjök azonban mai hegedűnktől 
különböző, de szintén vonós hangszer volt, melytől 
mai hegedűnket még a XVI. szdban »lengyel hegedű < 
névvel különböztették meg. 
Hegel G y ö r g y Vi lmos F r i g y e s , német böl

csész, szül. 1770. áug. 27. Stuttgartban, 1801. jenai, 
.1816. heidelbergi, 1818. berlini egy. tanár, f 1831. 
nov. 14. Számos nagy bölcsészeti munkájával meg
alapította ' a H.-féle iskolát, mely Németországban 
sokáig uralkodó állást foglalt el s melynek nálunk is 
voltak hivei. 
Hegemónia (gör.), fensőség, a régi görögöknél 

egyik állam fensősége a többi fölött és vele kapcso
latban a vezérszerep a közös ügyek intézésében; ma 
is ily értelemben használják. 

Hegen, község N.-Küküllő m., 961 lak. A Horto
bágy völgyében. 

Hégény, hegység, 1. Hernád-Göllnicz közti hegy
ségek. 

Hegesedés, vmely seb folytonosság- v. anyag
hiányának betöltése hegszövet képződése által, 1. heg. 

Hegesztés, több fémre, főleg a vasra alkalmazható 
azon eljárás, mely szerint annak egyes darabjait izzó 
állapotban kalapácsütések által lehet egyesíteni, ösz-
szeforrasztani. 

Hegyalja, M a g y a r o r s z á g leghíresebb bortermő vi
déke Zemplénmegyében, a Tarcza és a Hernád közt, 
a szántói Sátor hegytől az újhelyi Sátor hegyig ter
jed ; leírását 1. Eperjes-tokaji hegyláncz. 

Hegycsuszamlás, 1. csuszamlás. , 
Hegyes-Drócza, 1. Bihar-Vlegyásza. 
Hegyesi M á r i a , a bpesti nemz. színház tagja, 

Kafka László belügymin. titkár neje, szül. 1861. 
decz. 28. Páduában, Olaszországban. 1878. lépett a 
szini pályára, 1886. ápril 1. óta a nemz. színház 
tagja; szerepköre: drámai szende és társalgási'hősnő. 
Hegyesmalom, község Mosón m., 2196 lak. 
Hegyi kátrány, aszfalt, 1. e. 
Hegyi kristály, 1. kvarcz. 
Hegyi szurok, földszurok, aszfalt, 1. e. „ 
Hegyi viasz, földviasz, ozokerit, 1. e. és bitumen. 
Hegyköz-Kovácsi, község Bihar m., 901 lak. 
Hegyköz-Szent-Imre, község Bihar m., 1151 lak. 

A hagyomány szerint Szt. István itt fia emlékére nagy
kolostort építtetett. 

Hegyköz-Ujlak, község Bihar m. 1033 lak. 
Hegység, sikság v. fensik felett 200 m.-nél nagyobb 

viszonylagos magassággal felnyúló terepemelkedés, 
melyben nagy számmal jelentkeznek a hegycsúcsok 
s vagy csoportokban v. hosszú lánczolatokban van
nak ; az előbbi t ö m e g h., az utóbbi l á n c z h . ; eze
ken kivül van e l s z i g e t e l t h. v. egyes hegy, mely a 
síkságon elszigetelten magaslik s kevés kivétellel 
vulkáni kűp. A h.-ek általában helybeli felemelteté
sek utján keletkeztek, az eruptív kőzetek v. felnyo
multak a felszínre, melyen azután megmerevedtek 
vagy pedig csak a meglévő rétegek gyűrődtek össze 
és emeltettek fel, mig a folyékony belső anyag a 
föld alatt maradt; gyakran a hegylánczot csak a 
tőle nem messze felszorított tömeg hatalmas oldal
nyomása idézte elő, oly módon, hogy az eredetileg 
vízszintes rétegeket összegyűrte, megrepegette vagy 
felegyenesítette. 

Hehezet, a hangszalagok gyenge rezgése, mely a 
mi &-nkhoz hasonló, de gyengébb hangot eredményez. 
Ilyen a francziában a »la iíongrie«-féle h, a görögben 
a spiritus asper. Az indogermán nyelvekben (német, 
ang., gör.) a kemény mássalhangzókat (t, k, p) hehe
zettel szokás ejteni, ott is, hol az írás nem jelöli, pl. 
német: khommen, khönnen. 

Heidelberga, város Baden nagyherczegségben a 
Neckar m., 32.000 lak. Erdős hegyek és szőlőskertek 
környezik, egyik ormon festői várromok. Egyetem 
(1386.), nagy könytárral, csillagda, füvészkert. Elénk 
gabonakereskedelem. A vár pinczéjében a h.-i nagy 
hordó. 

Heidelbergi káté, catechesis palatina, Ursinus Za-
chariás és Olevianus Gáspár 1563-ban III. Frigyes 
pfalzi választófejedelem rendeletére rövid útmutatást 
készítettek az ifjúságnak a ref. vallás tanítására, mely 
h. k. név alatt ma is igen nagy tekintélyben áll. 

Heiden, klimatikus gyógyhely Appenzell svajczi 
kantonban, 3000 lak. 



Heigel K á r o l y T i v a d a r , német történész, szül. 
1842. aug. 23. Münchenben. 1876. az Akadémia tagja 
és 1884. egyetemi tanár ugyanott. Számos történeti 
munkát irt. 
Heilbronn, város Württemberg királyságban a 

Neckar m., 30.000 lak., élénk ipar és kereskedelem. 
Heilbronni Kata, K l e i s t Henrik tragédiája, melyet 

Komlóssy Ferencz fordításában magyar színpadokon 
is sokat játszottak. Ujabb fordítása Reviczky Gyulá
tól (a győri Gross-féle vállalatban). 

Heiligenblut, falu Karinthiában, a Moll és Gross-
glockner m. A Grossglockner látogatóinak állomása, 
hová a Mitter-Thörl-on át a Fusvölgyből hegyi ös
vény vezet. 

Heiligenkreuz, falu Alsó-Ausztriában. 1135. alap. 
cziszterczita apátság; a Babenbergi herczegek temet
kező helye. 
Heiligenkreuz, magy. 1) Szent-Kereszt (Bars m.), 

2) Rába-Keresztur (Vas m.). 
Heine Henr ik , német költő, szül. 1797. decz. 13. 

Düsseldorfban, zsidó szülőktől, 1825. áttért, 1830. 
Parisba költözött, hol hosszas szenvedés után f 1856. 
febr. 17. Németország egyik legkiválóbb lyrikusa, 
költeményei négy gyűjteményben (Dalok könyve, 1827. 
Uj költ., Atta Troli és Romanzero) jelentek meg s rend
kívül nagy hatást tettek. Prózai munkáit sok szellem 
és elmééi, főleg szatirikus hang jellemzi. Emlékiratai 
1884. jelentek meg. Müvei külön és összegyűjtve igen 
sok kiadásban forognak közkézen. Magyarra sok 
le van fordítva. Egyik versét Petőfi fordította, de kü
lönösen Szász Károly és Endrődy Sándor (külön kö
tet) fordítottak igen sokat. Düsseldorfban emlékének 
szobrot akartak állítani, mely iránt Erzsébet király
nénk is nagyon érdeklődött; de felekezeti tekintetből 
a terv kivitele elhalasztatott. 

Heinrich, 1) A la jos , ev.ref. főgymn. és egyetemi ma
gántanár Bpesten, szül. 1855. Bpesten. — 2) G u s z t á v, 
dr. a budapesti egyetemen a német irodalom tanára, 
a m. tud. Akad. r. tagja, az orsz. közoktatási tanács 
alelnöke, szül. 1845. márcz. 17. Budapesten, eleinte a 
bpesti ev. főgymn. tanára, majd 1873. egy. helyettes, 
1878. rendes tanár. Széleskörű munkásságot fejtett ki 
főleg a német philologia és irodalomtörténet terén. Irt 
több német nyelvi tankönyvet, számos irodalomtör
téneti értekezést és több nagyobb munkát: Kudrun 
(Akad. ért.), Faust-tanulmányok (Akad. könyvk. váll.), 
A német irodalom története (u. o.), melyből eddig 2 
kötet jelent meg, Boccaccio életrajza, Bánkbán a né
met költészetben, Deutsche Verslehre stb. Irt sok ma
gyar irodalmi kérdésről s főleg a német irodalommal 
való érintkezést vizsgálta. Kiadta magyarázatokkal 
Hartmann v. Aue, Der Arme Heinrich cz. költeményét, 
német balladákat és románczokat; — 3) K á r o l y , a 
bpesti kereskedelmi akadémia tanára, szül. 1856-ban 
Bpesten; német philologiai szakíró. 

Heister S i e g e b e r t gróf, császári hadvezér, szül. 
1646. aug. 6-án. Mint ezredes, 1683. részt vett Bécs 
védelmében; 1697. szept. 11. a zentai csatában a 
keresztény sereg balszárnyát vezényelte. 1703. a hadi
tanács alelnöke, 1703 — 5. és 1708. Rákóczy ellen har-
czolt Magyarországban és a nagyszombati (1704. jun. 
13.) és trencséni (1708. aug. 4.) győzelmet aratta. 
1715. magyar indigenatust kapott. Az 1716. török 
háborúban a gyalogság vezére. 1717. győri főkapitány, 
f 1718. febr. 22. 
Héja, astur, ragadozó madár. A k ö z ö n s é g e s h., 

a. palumbarius, házi tyúk nagyságú, felül hamvas
szürke, alul fehér, szürke rézsútos hullámokkal, csőre 

kék, lába sárga. Áprilisban 3 — 4 zöldesfehér, hamvas 
és barnás pettyekkel borított tojást költ ki. Nagyon 
vakmerő ragadozó ; mindenféle tollas és emlős állat
tal táplálkozik ; azelőtt solymászatra használták. 

Héjanczok, 1. rákok. 
Héjas állatok, crustacea, 1. rákok. 
Hejcze, község Abauj-Torna m., 854 lak. 
Héjjasfalva, község N.-Küküllő megyében, 1287 

lakossal. 
Héjjasfalva-székely udvarhelyi helyi érdekű 

vasút, engedélyeztetett 1887-ben 90 évre ; alaptőkéje 
7770 drb 100 frt névértékű törzsrészvény és 1960 
drb 100 frt névértékű elsőbbségi részvény, utóbbiak 
még nincsenek kibocsátva ; a pálya hossza 35'7 km. r 

üzemét a m. kir. államvasutak kezelik, s a forgalom
nak 1888. márcz. 15-én adatott át. 

Héjő, a Tisza mellékvize, ered Borsodban a Bükk 
hsgben Tapolcza fürdőnél ; felső részében a hévvizek 
miatt be nem fagy. Tisza-Eszlárnál ömlik a Tisza egy 
kanyarulatába. Mellékvizei : a Görömbölyi p. és az 
Emődi víz. 

Hekabé (lat. Hecuba), Priamos trójai király neje; 
házasságukból 19 fiu született. Közöttük a legkivá
lóbbak : Hektor, Helenos, Deiphobos, Paris és Poly-
doros; lányai pedig: Kassandra, Kreusa, Laodike és 
Polyxena. Az istenek sok szenvedés után kutyává 
változtatták. 

Hekate, Perses és Asteria leánya, a természet tit
kos erői feletti uralmat tulajdonították neki, tőle szár
maztatták a varázslatokat, éjjeli rémeket és kísértete
ket. Leginkább hármas keresztutakon tartózkodott, 
hol oltárai és képei állottak. Azonos a római Triviá-
val. Három testtel ábrázolják, kezében fáklyát, tőrt 
v. kulcsokat tartva. 

Hekatomba (gör.), 100 ökörből álló áldozat; ünne
pélyes áldozat. 

Hekatoncheirok (lat., centimanusok), százkezű 
óriások (Kottos, Giges, Briareus), Uranos és Gaea 
gyermekei, segítségükkel harczoltZeus a titánok ellen. 

Hekla, tűzhányó hegy Island szigeten, 1555 m. 
Gyakori kitörések; igen nagy volt az 1785-ki; az 
utolsó jelentékeny 1878. 

Hektár, területmérték: 100 ár (1. e.). 
Hektika (gör.), sorvadás, tüdővész. 
Hektograph (gör.), irományok sajtó nélküli sok

szorosítására szolgáló készülék. Kevés kénsavas 
baryummal és glycerinnel átitatott gelatin-tábla, 
melyre az anilintintával készített irat v. rajz átvitet
vén, mérsékelt nyomás alkalmazása mellett számos 
(kb. 100) levonatot lehet róla nyerni. Többszörösen 
módosítva (kollograph, trypograph, stb.). Van magyar 
találmány is. 

Hektogramm = 1 0 0 gramm (1. e.). 
Hektoliter = 100 liter (1. e.). 
Hektometer = 100 méter (1. e.). 
Hektor, trójai királyfi, a trójai háború hőse, meg

ölte Pqtroklost, kinek halálát Achilles azzal boszulta 
meg, hogy erős küzdelemben legyőzvén H.-t, holt
testét szekeréhez kötve hurczolta Trója falai körül. 

Helder, kikötőváros Hollandia északi pontján, 23.000 
lak. Az észak-hollandi csatorna a h. csatornával van 
összekötve. 

Heléna, Leda és Zeus lánya, a Dioskurok testvére, 
Menelaos spártai kiráiy neje, kit Paris trójai királyfi 
megszöktetett. Minthogy Priamos trójai király meg
tagadta a föld e legszebb asszonyának kiadását, a 
görögök Trója ellen háborút indítottak. 

Helenenthal, völgy Badennél (Bécs közelében). 



Helfert Józse f S á n d o r , báró, osztrák iró, szül. 
1820. nov. 3. Prágában. 1847. tanár Krakkóban, 
1848. az osztrák képviselőház tagja, 1863-ig állam
titkár a közoktatási minisztériumban, 1881. az urak 
háza tagja. Közoktatási, főleg történeti müveket irt, 
az 1848/9. eseményekkel több könyve foglalkozik s 
ezek a magyar eseményekre is kiterjednek. Ultra-
montan-reaclionarius szellemű iró. 
Helfy I g n á c z , orsz. képv., szül. 1830. Szamos-

újvárt ; részt vett a szabadságharczban, később 
külföldre ment s lapot szerkesztett; 1869 óta ország
gyűlési képviselő. 
Helgoland, 68' m. magas sziklasziget az Északi 

tengerben, ter. 0'6 km a, 2000 lak. A napóleoni háborúk 
idejében az angolok az akkor franczia Elbe és Weser 
torkolatvidékének megfigyelése czéljából megszállot
ták, s 1890-ig megtartották. Ez év jul.- 1. Németor
szágnak engedték át; az 1891. febr. 18. törvény 
értelmében a porosz államba kebleztetett és azóta 
Schleswig-Holstein tartomány része. Lakói frizek, 
kik halászattal foglalkoznak; 1826 óta ismert ten
geri fürdő. 
Heliand, ó-szász költemény Krisztusról, a IX. szá

zadból való. 
Helianthemum, növény, 1. tetemoldó. 
Helianthus, napraforgó (1. e.). 
Helikon, hegység Boeotiában, 1750m.m., a görög 

hitregében a múzsák székhelye. Mostani neve Zagora. 
Közelében Aganippe és Hippokrene források. — 
K e s z t h e l y i He l ikon néven emliti az irodalomtör
ténet azon költői ünnepélyeket, melyeket 1817 — 19. 
Keszthelyen gróf Festetich György rendezett s melyek
ben az ifjúságon kivül résztvettek ama vidék neve
zetesebb irói és költői: Kisfaludy Sándor, Horváth 
Ádám, Berzsenyi Dániel, Horvát Endre, Dukai Takács 
Judit, Ruszék József hahóti apát és többen. Feste-
tich már 1819. meghalván, mindössze csak 4 ily 
ünnepély tartatott; az ezeken bemutatott költemé
nyekből »Helikon« czimmel egy gyűjtemény is jelent 
meg. L. Váczy János. Gr. Fest. Gy. és a magy. heli
koni ünnepélyek, Vasárn. Újság, 1886. 
Heliocentrikus (gör.-lat.), a mi a nap középpont

jára vonatkozik, 1. geocentrikus. 
Heliogabalus (Elagabalus), voltaképen Varius Avi-

tus Bassianus, feslett életű római császár, eleinte 
EmesabanE. syr istennek volt papja. 218. K. u. római 
császár, 21 éves korában a praetorianusok megölték. 
Heliograph (gör.), távjelzési használatra módosí

tott heliotrop (1. e.). 
Heliographia (gör.), fényképészeti felvételek nyom

dafestékkel és sajtóval való sokszorosítására szolgáló 
különféle eljárások elnevezése. 
Heliogravure (francz.), 1. .photogravure. 
Heliopolis (gör. = napváros), 1) 1. Baalbek; 2)(On), 

már az ó-testamentumban emiitett (Gen. 41. f. 45.) 
régi szent város Alsó-Egyiptomban, hol a naptisztelet 
főhelye volt. 

Helios (gör., lat. Sol.), Hyperion és Theia fia, a nap 
istene, később Apollóval azonosították. Szép, tüzes 
szemű, gazdag fürtözetü ifjúnak ábrázolták, fején 
arany sisakkal. A görög hitrege szerint reggelenkint 
Aethiopiában kiemelkedik a tengerből, négyfogatú 
szekéren végig halad az égboltozaton és este meg
pihen-nyugoti palotájában és kertjében, melyet a 
H e s p e r i d á k őriznek. Neje Perse, gyermekei: Phae-
ton, Aietes, Circe. Leginkább Rhodus-szigeten tisz
telték, hol óriási szobra, a r h o d u s i c o l o s s u s állott. 
Helioskop (gör.), napmegfigyelésekre szolgáló 

távcső ; a túlfényes napsugarak gyengítése rendesen 
sarkitás által történik. 

Heliostat (gör.), készülék, melynél egy tükör min
dig a nap látszólagos pályájának megfelelőleg forog, 
ugy hogy vmely napsugarat mindig u. a. irányban 
ver vissza. 

Heliotrop (gör.), földmérési müveleteknél használa
tos készülék, mely az egymástól távol eső álláspon
tokon nehezen látható jelzéseket a nap visszavetett 
képe v. Drummond-féle mészfény által helyettesiti ; 
távcsővel egyhekapcsolt sik tükörből áll. Mint helio
graph hasznavehető távirókészülékké módosíttatott. 

Heliotropismus (gör.), növényrészek azon- képes
sége, hogy mindig a legerősebb világosság felé for
dulnak (positiv h.), v. attól elfordulnak (negativ h.). 

Heliotropium, növény, 1. kunkor. 
Helivágás, község Szepesm., 517 lak. Mellette a 

mészkőhegyekben több sziklaüreg s két nagyobb 
barlang van; egyik a Cseppkő, másik a Rabló barlang. 

Hell Miksa , magyar csillagász, szül. 1720. Sel-
meczbányán. A jezsuita rend tagja' volt, Lőcsén és 
Kolozsvárt a mennyiségtant tanította; később a 
bécsi csillagászati megfigyelő hely vezetésével bízták 
meg. VII. Keresztély dán király a Jeges tengerben fekvő 
Vardoe szigetére hivta meg, hogy ott az 1769. jun. 
3. bekövetkező Venus-átvonulást megfigyelje. Meg
figyeléseinek helyességét akkor kétségbe vonták, de 
a jelenkor igazat szolgáltatott neki. f 1792. Bécsben. 

Hellas, Görögország (l.e.), G.-ország középső része. 
Helle, Athamas király és Nephele gyermeke, mos

toha anyja Io elől Phrixos testvérével elmenekült az 
aranygyapjas koson, de útközben lebukott róla és a 
tengerbe veszett; tőle nyerte nevét a H e l l e s p o n t u s . 

Helleborus, mérges növény, 1. hunyor. 
Helleflinta, 1. felsit. 
Hellén, Deukalion és Pyrrha fia, a görögöknek törzs

atyja; h.-ek, görögök. 
Hellenista, a ki az ó-görög nyelvvel és irodalom

mal foglalkozik. 
Heller, \) Á g o s t , a bpesti II. ker. főreáliskolán 

1870 óta a természettan tanára, szül. 1843. Bpesten. 
1875. a természettudományi társulat könyvtárnoka, 
1877.a m. tud. Akadémia lev. tagja. Számos tanköny
vet és értekezést irt. — 2) (he l lhe imi) F e r e n c z , 
vezérőrnagy, szül. 1831. Az 58. gyalogdandár pa
rancsnoka Theresienstadtban. 

Hellespontus (gör.), a Dardanellák neve az ó-kor
ban, nevét Helletől (1. e.) nyerte. 

Helley J á n o s , orsz. képv., szül. 1852. Tasnádon. 
Technikai tanulmányokkal s gazdálkodással foglal
kozott ; 1892 óta képv. 

Hellmesberger, 1) J ó z s e f id., szül. 1829. szept. 
29. Előbb a bécsi udv. opera karnagya, azután a 
zenede igazgatója; — 2) J ó z s e f ifj., szül. 1855. 
ápril 9., számos operettet s egy operát szerzett; a 
bécsi zenede tanára s az udv. opera karnagya. 
Hellwald F r i g y e s , német iró, szül. 1842. márcz. 

29. Paduában. Élőbb katona osztrák szolgálatban, 
1871—82. lapszerkesztő. Irt nagy művelődéstörté
netet s számos néprajzi stb. munkát. 

Helmár Á g o s t , főgymn. tanár Pozsonyban, szül. 
1847. Pozsonyban. Történelmi tankönyvet és térké
peket szerkesztett. 

Helmbacher N á n d o r , ipolysági tvszéki elnök, 
szül. 1841. okt. 18. Nyitra-Felső-Szőllősön Nyitram., 
1862. pozsonym. joggyakornok, 1872. n.-szombati 
kir. alügyész, 1881. pestvid. tvszéki biró, 1887. ipoly
sági tvszéki elnök. 



Helmeczy Mihá ly , lapszerkesztő és iró,szül. 1788 
f 1852. A nyelvújítás egyik bajnoka s szenvedélyes 
szócsináló. (Helmeczy, ki a szókat elmetszi.) Irodalmi 
működése főleg fordításokra szorítkozik (Schillerből, 
Tassoból, stb.). Szerkesztette a Jelenkor cz. politikai 
lapot (1832 — 48.), mely Széchenyi közlönye is volt. 

H e l m h o l t z H e r m a n n L a j o s N á n d o r , p h y s i k u s és 
physiologus, szül. 1821. aug. 31. Potsdamban. Előbb 
katonaorvos, 1849. a königsbergi, 1855. a bonni, 
1858. a heidelbergi egyetemen az élettan, 1871. a 
természettan tanára Berlinben, 1888. a physikai-tech-
nikai intézet vezetője. Fölfedezte az erély állandósá
gának törvényét, meghatározta az idegizgalom tova-
terjedési sebességét, feltalálta a szemtükröt és meg
alapította a látás- és hangérzések ujabb tanát. Szá
mos fontos szakmunkát irt. 
Helmstedt (Helmstadt), város Braunschweig her-

czegségben, 10.000 lak. 1574—1809. híres protestáns 
egyetem; gazdasági iskola. 

Helo'íse, 1. Abailard. 
Heloták (gör.), a spártaiak rabszolgái, szárazföldi 

és tengeri hadjáratokban alantas szolgálatokra, bé 
kében pedig a földmivelésre alkalmaztattak. A rossz 
bánásmód miatt gyakran fellázadtak; a helota háború 
464—455. K. e. 

Helpa, község Gomör m., 2047lak., a Garam mellett 
Helsingborg, kikötőváros Malmöhus svéd kerület

ben, a Sund m., Helsingör átellenében, 18.000 lak. 
Helsingfors (fin nyelven Helsingki), Finnország 

fővárosa, a finn tengeröböl m., 58.000 lak. Egyetem 
(1828 óta), hires realgymnasium, könyvtár. Hajó
építés, lenszövés, élénk kereskedelem. Ulrikasborg 
szép fekvésű külvárosában látogatott tengeri fürdők 
Átellenében 7 kis sziklaszigeten épült S v e a b o r g 
erősség. H. 1639. Krisztina svéd királynő rendele
tére épült. 

Helsingör, kikötőváros Seeland dán szigeten, Hel
singborg átellenében, 11.000 lak. Északk.-re Kron-
borg erőd. 
Helst B e r t a l a n , festő, szül. 1613. Haarlemben, 

Hals és Rembrandt tanítványa; f 1670-ben Amster
damban. 
Heltai, 1) F e r e n c z , iró, szül. 1861. márcz. 15-én 

Szentesen; jogtudor, 1881 óta hirlapiró s előbb az 
Ellenőr, később a Nemzet közgazd. rovatának veze
tője, 1887—88. a Nemzetgazdasági Szemle folyóirat, 
1887 óta a Vasúti és Közi. közlöny szerkesztője; szá
mos gazdasági tanulmányt és munkát irt, melyek kö
zül 1883. »Az ipartörvény revisiója« czimüt az Aka
démia jutalommal tüntette ki. Tagja a keresk. min. 
tarifabizottságának, az orsz. statiszt. tanácsnak s tb. ; 
a magy. orsz.hirlapiróknyugdij-intézetének titkára. — 
2) G á s p á r , magyar iró, a reformatio egyik elő-
harczosa. Szász eredetű, született Nagy-Disznódon 
(Heltau) a XVI. szdban. Hittudományi képzettségét 
Wittenbergában nyerte 1543—45., hol Melanchton 
tanítványa volt. Kolozsvárt az ev. község papja lett, 
eleinte Luther tanát követve. 1558. Dávid Ferenczczel 
Kálvin vallására tért, 1569. ugyancsak vele unitárius 
lett. 1550. Kolozsvárt nyomdát alapított, melyben 
nagyszámú különböző munkáját adta ki. Irt sok hit
tudományi munkát (zsoltárt 1560., énekes könyvet, 
stb.), főműve e téren biblia-forditása 5 köt. (1551 — 
62.); a nyelvészettel, a jogtudománynyal (Verbőczi 
Hármas könyvének fordításával 1571.), történetírás
sal foglalkozott s itt hires műve, a mohácsi vészig 
terjedő krónikája Bonfin után készült (1575.). A szép
irodalomban különösen aesopi meséivel (Száz fabula | 

1566.) tünt ki, melyeket a tanulságnak a korra való 
szellemes alkalmazása tesz fontossá. L. Imre Lajos, 
Heltai meséinek eredete és nyelve. 1885. 

Heltau, magy. Nagy-Disznód (Szeben m.). 
Helvét hi tval lásuak, 1. reformátusok. 
Helvétia, a kelta eredetű helvétek lakhelye Svájcz-

ban, Július Caesar leigázta őket; ma Svájcz lat. neve. 
Helvétius (elvésziüsz) C l a u d e Adr ién , franczia 

bölcsész, szül. 1715. Parisban, f 1771. decz. 26. 
Parisban. »De l'esprit* cz. művét vallásellenes iránya 
miatt 1759. megégették. 
Helvey L a u r a , özvegy Urváry Lajosné, a nemzeti 

színház művésznője, szül'. 1854. decz. 10. Aradon; 
tanulmányait a színi képezdében befejezvén, 1870 
óta tünt fel a bpesti nemzeti színházban, melynek 
csakhamar elsőrangú salon-hősnője lett; főleg a mo
dern franczia drámai szerepekben tűnik ki. 

Helybenhagyás, a felsőbbfoku hatóság azon hatá
rozata, melylyel az alsóbbfoku határozatot helyesnek 
találván, azt megerősíti. 

Helyesírás, orthographia, a nyelv hangjainak, il
letve a szavak helyes leírásával foglalkozó tan. Két
féle: t ö r t é n e t i , mely a nyelv fejlődéséhez igyek
szik alkalmazkodni s az etymologiát tartja szem 
előtt, és p h o n e t i k a i , melynek főelve a kiejtés. A 
magyar h. lehetőleg hiven adja vissza a hangokat 
s ezért phonetikai, de a kiejtés elvének korlátokat 
szab az etymologia. Helyesírásunk főszabályai: 1) a 
szavak ugy Írassanak, a hogy a művelt beszédben 
hangzanak (kiejtés elve); 2) a képzővel alakult, ra
gozott és összetett szavakat rendszerint ugy írjuk 
le, hogy alkatrészeiket (a tőszót, képzőt, ragot s az 
összetétel tagjait) tisztán meg lehessen különböztetni 
egymástól, s ennek megfelelően írjuk: kétszer, bo
londság, adja stb., nem pedig; kéczczer, boloncság, 
agygya stb., a hogy e szavak hangzanak. 
Helyettes, állandó és általánosan kirendelt megha

talmazott arra nézve, hogy a meghatalmazó v. vmely 
más szernél}' helyett ezek akadályoztatása v. távolléte 
esetében minden különös meghatalmazás nélkül hatás
körüket oly joghatálylyal betölthesse, mintha ah.-itet-
tek maguk jártak volna el. Ilyen értelemben van 
elnök-h., h. tömeggondnok, h. gyám stb. 

Helyettesítés, substitutio, 1) helyettes kirendelése ; 
2) az örökhagyónak joga azon esetre, ha a végren
deleti örökös az örökség megnyílta előtt meghalna v. 
azt visszautasítaná, helyette más örököst kirendelni 
(vulgáris s.)} az ily helyettesitett az u t ó ö r ö k ö s ; 
ha pedig az örökhagyó örökösét a hagyaték feletti 
rendelkezésből eltiltja és előre megállapítja, hogy 
kire szálljon az örökség, hitbizományi h. forog fenn 
(s.fideicommissaria); az atya továbbá még nem tör
vényes gyermekeinek azon esetre, ha ezek mint kis
korúak halnának el, örököst nevezhet, ül. h.-ithet (s. 
pupillaris). 

Helyettesíthető és nem h. dolgok, res fungibiles, 
non /., genus-species, amazoknál az egyes egyedek 
közömbösek, az egyenlő minőségűek egyenlő érté
kűek is, minek következtében a forgalomban csak 
minőségük és mennyiségük szerint jönnek tekintetbe 
(pénz, gabona); az utóbbiaknál ellenkezőleg az egye
dekén van a fősuly (ház, egy bizonyos ló), és külö
nös tulajdonságaik által mint egyedek minden más 
dologtól megkülönböztethetők. 
Helyhatóság, 1. törvényhatóság. 
Helyhatósági és municipalis szabályzatok, sta-

tuta, hazai magánjogunknak ősidőktől fogva elismert 
egyik jogforrása. Verbőczy szerint minden olyan kö-



íönség (universitas), melynek önálló törvényhatósága 
van, alkothat belügyeire nézve szabályokat, ameny-
nyiben a törvényekkel és országos szokással nem 
ellenkeznek. Ilyen szabályzatok voltak hajdan a kap
csolt részekben, vármegyékben, kiváltságos kerüle
tekben, sz. kir. és más kiváltságos városokban. 

Helyi, vmely szűkebb körre, területre vonatkozó ; 
h. érdek, vmely hely v. vidék külön érdeke, gyakran 
ellentétben a közérdekkel ; h. f o rga lom, a legköze
lebbi két vasúti állomással való közlekedés, mely 
nálunk a zóna-dijszabás behozatala által olcsó árté-
telek alkalmazása folytán (I. oszt. 1. állomás 20 kr., 
2. állomás 30 kr.', II. oszt.' 15 és 22 kr., III. oszt. 10 
és 15 kr., gyorsvonatoknál 20%-kal több) nagyon 

'megkönnyittetett; h. s z o k á s , mely vmely helyen v. 
•környéken dívik, a kereskedelemben gyakran nagy 
fontosságú,- mert vitás esetben az ügylet lebonyolí
tása alkalmával, ha csak nincs ellenkező kikötve, 
rend szerint a h. szokás döntő. 
Helyi érdekű vasút, mely főleg az illető vidék for

galmi és közgazdasági érdekeinek szolgál. Nálunk a 
h. é. v.-akról az 1880 : XXXI. és 1888 : IV. t.-cz. 
intézkedik; ezek szerint engedélyezésük a keresk. mi
nisztériumtól függ, mely azonban ezt a törvényhozás
nak bejelenteni tartozik. Az e. tartama 90 év, mely
nek letelte után a v. minden kártérítés nélkül az állam 
tulajdonába megy á t ; de a megváltás joga már 30 
év elteltével érvénybe lép. Az építésre, felszerelésre 
és üzemre vonatkozó szabályokat a keresk. miniszt. 
állapítja meg ; az építési idő első 2 éve alatt bélyeg
es illetékmentességet élvez szerződései, okmányai, 
hozzájárulásoknál és ezekbekeblezésénél, részvényei-
és elsőbbségeinél, továbbá kereseti és jövedelmi szel
vényadó és sz.-bélyegmentességet 30 évig/illetve 10 
évig, ha a tiszta jövedelem 6°/0-nál nag3 robb, 10 évig 
felmentetik a szállítási adótól. A h. é. v. létesítését 
támogathatja az állam, az építési tőke ] / i o részével, 
a tvhatóságok és községek bizonyos tőke v. évjára-
dék nyújtásával, a mi ellenében a h. é. v. a támoga
tóknak törzsrészvényeket tartozik adni. (Az egyes h. 
é. vasutakat 1. nevök alatt.) 

Helyi értékek, azon értékpapírok, melyek piacza 
csak egy bizonyos tőzsdére szorítkozik, ellentétben a 
nemzetközi é.-p.-okkal. A bpesti tőzsde h. é.-i a ma
lom-, takarékpénztári, egyes iparvállalati részvények, 
a kisebb bpesti bankok részvényei stb. 
Helypénz, azon dij, melyet a hatóságnak v. a hely 

tulajdonosának a piaczon v. vásáron elárusítók fizet
nek ; továbbá azon dij, mely ált. vmely hely ideigle
nes elfoglalásaért jár. 

• Helység kalapácsa, Petőf i parodistikus hőskölte
ménye 4 énekben. Buda 1844. 
Helyszerző, olyan személy, ki kereset nélküli egyé

nek elhelyezésével iparszerüleg foglalkozik; az 1884: 
XVII. t.-cz. szerint a h. sz. ipar csak az elsőfokú 
iparhatóság engedélyével űzhető óvadék letétele mel-
tett; az engedélyért Budapesten 20, 10.000-nél több 
lakosú városban 10, minden más helyen 2 frt fize
tendő a községi pénztárba ipari, esetleg kereskedelmi 
oktatási czélokra. 

Helyszin, azon hely v. helyiség, hol valami történt. 
A polg. és a btő eljárásban gyakran nagyon fontos, 
hogy a bíróság, ill. rendőrség maga győződjék meg 
a tett színhelyén a történtekről és vegyen fel jköny-
vet az ott látottakról; erre a h.-i s z e m l e szolgál. 

Helyszínelés, a telekkönyvek szerkesztésénél szük
séges előmunkálat, mely abból áll, hogy az e végből 
kiküldött bizottság az egyes községekben az érdekel

tek jelenlétében, bemondása és felhozott bizonyíté
kai nyomán megállapította a birtokviszonyokat és 
felvette a tjkönyvbe, mely azután a végleges telek
könyvnek alapjául szolgál; a h. nem adott végleges 
jogot; az általa okozott sérelmek orvoslására a jző-
könyveket közzétették és az érdekeltek a kiigazítást 
sürgethették. 

Helyszínrajz, a föld felületének egy részéről kiseb
bített léptékben készített alaprajz, melyen a terep
tárgyak (növényzet, közlekedések, építmények, vizek) 
és a föld domborulata az ezen czélra rendszeresített 
ábrázolási mód szerint fel. van tüntetve : a h. lép
teke nagyobb, mint a térképeké. 

Helytartó, a fejedelem személyének képviselője, v. 
állandóan, pl. tartományokban, v. csupán ideiglene
sen, a fejedelem távolléte alatt. Hazánkban a királyok 
gyakran rendeltek, midőn háborúba v. külföldre indul
tak, vicariusokat. Rendes helytartója a királynak a 
nádor (1. e.) volt. 

Helytartó tanács, m a g y a r k i r á l y i , a rendi al
kotmány korában egyike az ország 3 főkormány-
székének ; a régi királyi tanács helyett szervezte az 
1723:XCVII—CII. t.-cz. a végrehajtó hatalom gyakor
lására ; e működésében hatásköre a had- és pénz
ügyet kivéve az összes beligazgatási ügyekre kiter
jedt. Pozsonyban, 1783-tól Budán székelt; tagjai 
voltak a nádor elnöklete alatt az országbiró, tárnok
mester, horvát bán, a primás és 18 tanácsos a főurak, 
főpapok és nemesek rendjéből. A királylyal a kanczel-
lária közvetítésével érintkezett, az ország hatóságai
val közvetlenül, rendeletek utján, melyeket he ly t , 
t a n á c s i i n t é z v é n y e k n e k , i n t i m a t u m o k n a k 
neveztek. Önállóságát és a többi kormányszékektől 
való függetlenségét az 1723 : Cl. és 1791 : XIV. törv.-
czikkek biztosították ; s ez utóbbi t.-cz. jogává tette, 
hogy a kir. rendeletek esetleges törvénytelenségére a 
felséget figyelmeztesse. Ügyvitele a testületi rendszer 
elve alapján volt megállapítva. 1848. a minisztérium 
lépett helyére : az 1861. okt. 20-iki diploma visszaál
lította ; de 1867-ben a minisztérium kinevezésekor 
végleg megszűnt. 

Helyzetrajz, vmely építménynek és az azt kör
nyékező tereptárgyaknak v. má. építményeknek kis 
léptékben való megrajzolása. 

Hemera (gör.), nappal, a nappal istennője. 
Hemicyklus (gör.), félkör. 
Hemikrania (gör.), m i g r a i n e , féloldali fejfájás, 

1. fejfájás. 
Hemiplegia (gör.), féloldali hüdés. 
Hemisphaera (gör.), félgömb. 
Henckel J á n o s , Mária királyné udvari papja, lő

csei polgári család ivadéka, 1513. lőcsei plébános s 
néhány évvel utóbb tornai főesperes, 1522. Mária 
királyné, II. Lajos neje udvari papja. Összeköttetés
ben állott Rotterdami Erazmussal és helyeselte ennek 
a reformatióval szemben vallott felfogását. 1526. 
kassai plébános, de 1528-ban ismét visszatért a 
királyné udvarába s követte úrnőjét a külföldre. 
1530. Augsburgban sűrűn érintkezett Melanchton-
nal. Ez év végén boroszlói kanonokká neveztetett 
ki. f 1539. nov. 5. Boroszlóban. Életrajzát megírta 
Fraknói Vilmos az akadémia tört. értekezései közt 
(II. k. 4. sz.). 

Henczida, község Bihar megy., 2237 lak. Lakosai 
szalmakalapkészitéssel foglalkoznak. 

Henger, kerek mértani test, mely vmely h. felület 
(köpenyf.) és két párhuzamos sik (alapfelületek) által 
van határolva; h. f e l ü l e t azon görbe f., melyet 



vmely egyenes (a lko tó) leir, ha vmely görbe vonal 
( v e z e t ő ) mentén olyképen mozog, hogy vmely adott 
egyenessel ( t enge ly ) és igy önmagával is mindig 
párhuzamos. Körh.-nek kör, e l l i p s i s h.-nek e. az 
alapfelülete. E g y e n e s a h., ha a tengely függélyes 
az alapfelületekre, máskülönben f e r d e ; az alap
felületek egymástól való távolsága a h. m a g a s 
s á g a ; az egyenes kör h. ugy is keletkezhetik, hogy 
vmely egyenszög egyik oldala körül forog (forgási 
h.). A tengelyen keresztül menő sik a h.-t egyen-
közben metszi, vmely más sik átmetszete általában 
kör v. ellipsis. Az egyenes h. köpenyfelülete = az 
alapfelület kerülete szorozva a magassággal; bár
mely h. köbtartalma = az alapfelület területe szo
rozva a magassággal. 

Hengerelt bádog, olyan fémlemez, melyet henge
rek közt készítenek, megkülönböztetésül azon leme
zektől, melyek hámorokban állíttatnak elő. A h. főleg 
egyenletes vastagsága s gyakran nagy méretei által 
tűnik ki a hámorozott lemezekkel szemben. Hazánk
ban egyik legnagyobb h. gyár a zólyomi. 

Hengerelt vas , mindazon vasáru neve, melyet 
hengerelés által nyernek ; ilyenek a sínek, kör- és 
négyszög szelvényű rudak, T, H, I, L stb. kereszt
metszetű tartók stb. 
Hengerezés, a kavicsolt műutak megtömöritése 

3000—5000 kg. súlyú öntött vashengerrel, mely az 
apró kavicsdarabokat leköti, megtömi és beékeli, s 
igy sima útfelületet állit elő ; a h. alatt a hézagok 
kitöltése végett homokot hintenek a kavicságyra és 
száraz időben öntözik. A vashengert lovakkal húzat
ják, de használnak gőzhengert is, kétkerekű moz
donyt, melyhez a henger kapcsolva van. A h.-t 1838. 
alkalmazták először Angliában, s azóta igen elter
jedt az útépítésnél, valamint utfentartásnál. 

Hengerfúró, 1. fúró. 
Hengermalom, olyan malomberendezés, hol a 

lisztelés nem forgó malomkő, hanem egy korongon 
mozgó hengerek által történik. Több rendbeli előnyük 
miatt a h.-ok igen terjednek. (Bővebben 1. malom.) 
Hengermű, fémek megdolgozására szolgáló azon 

berendezések, melyeknél az illető fémet két egymás 
fölött elhelyezett s ellenkező irányban forgó henger 
között alakítják át. Sima hengerek között készülnek 
a lemezek és rudak. A formás tárgyakat, pl. a vasúti 
síneket stb. megfelelőleg alakított hengerek között 
készítik. A kidolgozandó fém rendesen izzó álla
potban kerül a hengerek közé. K e r p e l y A n t a l 
»A vaskohászattan «. 
Henikstein G u s z t á v b á r ó , vezérőrnagy, szül. 

1840. A 16. gyalogdandár parancsnoka Triesztben. 
Henna, 1. alkanna. 
Henne AmRhyn Ot tó , német történész, szül. 1828. 

aug. 26. Szt-Gallenben. 1883 óta ugyanott állami 
levéltárnok. Számos művelődéstörténeti munkát irt. 
Hennegau (lat. Hannonia, francz. Hainaut), egykori 

grófság é.-ny.-i Németországban, 1030. Flandria, 
1477. a Habsburg-ház birtoka. Déli része a XVII. 
század óta Francziaországhoz tartozik, a másik rész 
1815. H. belga tartomány magva. Ter. 3721 km*, 
1,058.752 lak. Fővárosa Mons. 
Hennequin (enkén) Alfréd N icoc l é s , franczia 

vigjátékiró szül. 1842. f 1887. Több bohózatát ná
lunk is előadják. 
Henningfalva, község, Alsó-Fehérmegyében, 1055 

lakossal. 
Henoch, Jered fia, Methuzsalem atyja, ki jámbor-

sága miatt 365 éves kort ért el. A neki tulajdonított 

prófétai könyv, mely aethiop nyelven maradt fenn, 
görögből van fordítva. 

Henriade (ánriád), Voltaire eposza; a mult század
ban két magy. fordítása (»Henriás« czimmel) forgott 
közkézen: Szilágyi Sámuelsuperintendensé(Pozsony, 
1789) és Péczeli Józsefé (Győr, 1786 és 92.). 
Henri-deux (francz. ánridő), II. Henrik franczia 

király idejében igen finom sárga v. barnás, szala
gokkal és fantasztikus állatrajzokkal díszített edény, 
melyet, mivel főleg Oiron kastélyban gyártották, 
fayenceá"Oiron-nak is hívnak; ma már nagy ritkaság. 

Henriette főhgnő és m. kir. hgné, Károly főhg neje, 
Frigyes Vilmos nassau-wcilburgi hg leánya, szül. 
1797. okt. 30. 1815-ben ment nőül Károly főhghez. 
t 1829. decz. 29. 

Henrik, főhgek és m. kir. hgek, 1) H. Fer
d i n á n d főhg. IV. Ferdinánd toscanai nagyhg. és 
Alice pármai hgnő fia, szül. Salzburgban, 1878. febr. 
13. 2) H. főhg. Rajner főhg velenczei alkirály és 
Mária Erzsébet savoya-carignani hgnő fia, szül. 1828. 
május 9. Milanóban; 1868. febr. 4. házasságra lépett 
Hofmann Leopoldinával, ki 1878. Waideck bárónő 
czimet kapott, f 1891. nov. 30., egy nappal neje halála 
után. Egy leánya maradt: Waideck Mária Rajneria 
grófnő. 

Henrik, 7 német-római császár és király, 1) I. H., 
M a d a r á s z , szül. 876., 916. király, f 936.; a magya
rok ellen ő szervezte a német honvédelmet s 933. 
meg is verte őket; — 2) II. H., S z e n t , szül. 973., 
megkoronáztatott 1002.,f 1024; —3) III. H., Feke te , 
szül. 1017., császár 1039. Magyarország ügyeibe is 
beavatkozott, de itt vereséget szenvedett, egymásután 
4 pápát mozdított el, f 1056; — 4) IV. H. szül. 1050., 
nagykorúnak nyilváníttatott 1065. VII. Gergely pápá
val hosszú küzdelmet folytatott, 1077. jan. 25—28. 
Canossában járt vezekleni a pápánál, de azután is
mét összeütközésbe került vele; egyházi átokkal 
sújtva f 1106; — 5) V. H. szül. 1081., császár 1106; 
befejezte 1122. az investitura-viszályt, f 1125.; — 
6) VI. H. szül. 1165., rőtszakálu Frigyes fia, 1191. 
császárrá koronáztatott, f 1197.; — 7) VII. H. szül. 
1262., trónra jutott 1308. f 1313. 
Henrik, négy f r a n c z i a király s egy trónkövetelő 

neve; 1) I. H., uralkodott 1 0 3 1 - 6 0 ; - 2) II. H., 
szül. 1519., trónra jutott 1547.; neje Medici Katalin; 
megszerezte Metz, Tóul és Verdun német püspök
ségek területét, támogatta a német protestánsokat; 
f tornajátékban kapott sebében 1559 ; — 3) III. H., 
szül. 1551-ben, 1573. lengyel király, de ott hagyta 
a lengyeleket s 1574. a franczia trónra lépett; alatta 
a hugenotta küzdelmek nagyon elmérgesedtek; 1589. 
aug. 2. Clement Jakab szerzetes meggyilkolta ; vele 
kihalt a Valois-ház ; — 4) IV. H., a Bourbon-ház első 
uralkodója, a francziák egyik legnépszerűbb és leg
jelesebb királya, szül. 1553. (atyja Bourbon Antal 
bearni herczeg), mint protestáns,, a huguenották 
vezére, III. Henrik meggyilkolása után franczia király, 
de csak hosszú harczok s a kath. egyházba való 
visszatérése után jutott be, 1594-ben, Parisba. 
A huguenottáknak a nantesi edictumban megadta a 
vallásszabadságot; minisztere, Sully, nagyban emelte 
a közjólétet s az állam külső tekintélyét. 1610. 
máj. 14. Ravaillac meggyilkolta ; — 5) V. H., Cham-
bord gróf (1. e.) trónkövetelőt igy nevezték hivei. 
Henrik, nyolcz a n g o l király, a legkiválóbb 

1) VII. H., szül. 1456., trónra lépett 1485., f 1509. ; 
megtörte a nemesség hatalmát s nagyban előmozdí
totta az ország anyagi és szellemi fejlődését; — 



2) VIII. HL, szül. 1491., trónra lépett 1509., f 1547 ; 
hat felesége volt, kik közül kettőt megöletett; eleinte 
Luther ellensége, később összeveszett a pápával s az 
angol egyház fejének nyilvánitotta magát. 

Henszlmann Imre, műtörténész,szül.Kassán 1813. 
okt. 13. Páduában tanulta az orvosi tudományt, de 
korán az archaeologiára adta magát. A szabadság-
harcz után külföldön tartózkodva széleskörű ismere
tekre tett szert, miket 1862-től itthon főleg a közép
kori műemlékek tanulmányozásában értékesített. A 
hazai műemlékekről kiadott műveitől: A székesfehér
vári ásatások eredménye (1864.), Műrégészeti Kalauz 
(1866—69.), Pécsnek középkori régiségei (1869.), 
Lőcse régiségei (1878.) stb. számithatjuk a magyar 
műtörténelem megalapítását. 1867-től több ízben 
orsz. képviselő is volt. A kassai dómról irt nagysza
bású munkája közben f 1888. decz. 5. Irt széptani 
müveket is. 
Hentaller Lajos , orsz. képv. és hírlapíró, szül. 

1854.; tanulmányai befejeztével hírlapíró s több lapot 
szerkesztett; irt önálló munkákat is, 1892. harmad
ízben képviselő. 
Hentzi Henr ik , osztrák tábornok, 1849. Budavár 

osztrák parancsnoka, svájczi család ivadéka, mely
ből nagyatyja H. Sámuel 1749. hazaárulásért Bern
ben kivégeztetett. Szül. 1785. okt. 24. Debreczenben. 
1848. elején brassói dandárparancsnok, júliustól 
Pétervárad parancsnoka; mikor a magyarok a várat 
elfoglalták, Hentzit foglyul Budára küldték, hol Win-
dischgrátz bevonulásakor nyerte vissza szabadsá
gát. Az osztrák hadsereg elvonulása után (1849. 
ápril 21.) mint várparancsnok maradt Budán s az os
tromkor Pestet bombáztatta. A vár bevételekor (máj. 
21.) az utczai harczban megsebesülve, még az napf; 
1852. a budai Szt-György-téren szobrot állítottak 
neki s egyetlen fia Henrik (f 1862.) báróságot kapott. 
Hepar (lat.), máj. 
Hephaestia (gör.), Hephaestos, a görögök tüz-iste-

nének tiszteletére rendezett ünnepek, melyeken az 
ifjak égő fáklyákkal versenyfutást rendeztek. 
Hephaestos (gör., lat. Vulcanus), Zeus és Hera fia, 

a föld bensejében levő tüz istene, Zeus ledobta az 
Olympusról és e miatt megsántult. Nagy kovácsmü-
helyei voltak a tűzhányó hegyekben, igy Lemnoson 
a Moschylosban és Sicilián az Aetnában, hol a Cyk-
lopsok voltak segédei. Neje Aphrodité. 
Heppes Mik lós , kolozsvári kir. táblai tanácselnök, 

szül. 1845. jun. 2. Ökrösön, Bihar m., 1869. köz- és 
váltóügyvédi oklevelet nyert, 1866. Arad m. táblai 
esküdt, 1867. pesti váltófeltszki joggyakornok, 1871. 
aradi tszki tanácsos, 1872. borosjenői, 1876. aradi 
tszki, 1877. bp. táblai. 1890. curiai kisegitő biró, 
1891. kolozsvári táblai tanácselnök. 
Hepp hepp, a zsidók ellen használt gunyszó, az 

1819-iki würzburgi zsidóüldözés alkalmával került 
forgalomba. 
Hepta (gör.), hét (szám). 
Hera (lat., Juno), Kronos és Rheia leánya, Zeus 

hitvese, a legfőbb női istenség, a házassági hűség 
védnöke. Szenvedélyes, féltékeny és hiu. Tiszteletére 
több ünnepet rendeztek, leghíresebb temploma Argos 
és Mykene közt állt nagyszerű szobrával, melyet 
Polykletes készített. Neki volt szentelve a liba, kakuk, 
páva, gránátalma. 
Herakleia, ókori városok: 1) H. Lukániában (Alsó-

Itália), 280 Kr. e. Pyrrhos győzelme; — 2) H. Minor, 
Szicziliában; — 3) H. Pontica, kikötőváros Bithyniá-
ban a Fekete tenger mellett. 

Herakleitos (Heraklitos), Skoteinas, görög böl
csész, szerinte minden dolog a tűzből származik. 
»Musae« művét K. e. 500 körül irta. 

Herakles (lat. Hercules), Zeus és Alkmene thebai 
királyleány fia, a legnagyobb görög nemzeti hős. 
Az őt gyűlölő Hera tejét besziva, isteni erőt és halha
tatlanságot nyert; fiatal korában az erény és bűn 
istennői állottak elébe a keresztúton és H., elvetve az 
érzéki élvezetet, az erény útját választotta. Eury-
stheus parancsára megölte a nemeai oroszlánt, a ler-
nai hydrát, a stymphalisi madarakat, elfogta Artemis 
szarvasát, az erymanthosi vadkant, kitisztította 
Augias istállóját, megfékezte a krétai bikát, elrabolta 
Diomedes emberevő lovait s Hippolyta övét, elhaj
totta Geryon marháit, megszerezte a Hesperidák 
arany almáit, felhozta Kerberost az alvilágból. E 12 
munka elvégezte után felszabadult Eurystheus szol-
gaságából. Ezután Laomedon és Augias ellen hada
kozott, megsegítette az isteneket a gigasok elleni 
harczban. Iphitost a mélységbe taszítván e bűnét 
ugy bánta meg, hogy Omphale lydiai királynőnél 
1 (vagy 3) évig rabszolgáskodott; ez időbe esik rész
vétele az argonauták vállalatában és a kalydoni 
vadászatban. A rabságból kiszabadulva megölte 
Neleust, Hippokoont, Tyndareost. Neje Dejanira biz
tosítani akarván magának férje hűségét, elküldötte 
neki a Nessos vérébe mártott köpenyt, melynek felöl
tésekor oly iszonyú kínokat szenvedett, hogy Oeta he
gyére vitette s ott máglyán elégette magát. Minerva az 
Olympusra ragadta, hol kibékült az istenekkel és 
Hebe férje lett. 

Heraklidák, Herakles utódai, kik a dórok élén 
1104. Kr. e. a Peloponnesost elfoglalták. 
Heraklius, keletrómai császár, 575., f 641. Val

lástörvényének hivei a monotheliták, később a ma-
roniták. 

Heraldika, 1. c z i m e r t a n . 
Heraldikai és genealógiai társaság (Magya r ) , 

1883. alakult Bpesten a történelem segédtudományai
nak, első sorban pedig a czimertannak és családtör
ténetnek müvelésére. Elnöke báró Radvánszky Béla, 
másodelnökei Nagy Imre kúriai biró és Nagy Iván, 
titkára Fejérpataky László, ki a társaság T u r u l cz. 
közlönyét szerkeszti. 1888-ban a társaság a M a g y a r 
N e m z e t s é g i z s e b k ö n y v cz. vállalatot indította 
meg, melyből a F ő r a n g ú c s a l á d o k a t tárgyalói, 
kötet jelent meg. 
Herat, tartomány Afghanisztanban, ter. 160.000 

km 2, 800.000 lak. Fővárosa H., 50.000, lak. Rózsa
olaj- és kard-készítés, selyemtenyésztés. Elénk keres
kedelem, mely sokat köszön az itt átvonuló ki rá ly
u k n a k . Több izben Perzsiához tartozott. 

Hérault (éró), folyó Dél-Francziaországban, Agde 
alatt a Földközi tengerbe szakad. Róla nevezték el 
H. franczia depart.-t, ter. 6198 km 8, 439.044 lak. Bor
termő vidék. Fővárosa Montpellier. 

Herbárium (lat.), növénygyűjtemény. 
Herbart J á n o s F r i g y e s , német bölcsész, szül. 

1776. máj. 4. Oldenburgban. 1809. königsbergi, 1813. 
göttingai tanár. Bölcsészeti munkáiban a lélek nyil-
vánulásait v. belső állapotát mint physikai erőt fogja 
föl és azok egymásra való hatását exact mennyiség
tani számitásnak vetette alá. Iskoláját a Kant trans-
cendentalis idealismusával ellentétben a realismus 
iskolájának nevezik, f 1841. aug. 4. Göttingában. 

Herberstein grófok, stájerországi ősnemes család, 
melynek H. Z s i g m o n d hires diplomata szerzett bá
rói rangot. Ez szül. 1486., hazánkban II. Lajos alatt 



többször járt diplomácziai küldetésben, s a törökök 
ellen is harczolt. f 1566. Önéletiratát, mint a magyar
országi események becses forrását, kiadta a bécsi 
akadémia. A XVI. század végén a család egy ága az 
országban telepedett le, és 1609. indigenatust kapott, 
a XVII. században a nagybányai bányákat bérelte. 
A grófságot 1652., 1657. és 1710. kapták. 

Herbst Ede , osztrák jogtudós és politikus, szül. 
1820. decz. 9. Bécsben. 1847. a lembergi, 1858. a 
prágai egyetem tanára, 1861. a cseh országgyűlés és 
a reichsrath képviselőházának tagja, 1867 — 70. igaz
ságügyminiszter, azután sokáig az osztrák alkot
mánypárt (a németek) vezére; az utóbbi időben bete
geskedik s a politikai életben háttérbe lépett; titkos 
tanácsos; irt osztrák büntetőjogi munkákat. 
Herculanum, hires ó-kori város Dél-Olaszország

ban, Nápoly és Pompeji közt. K. u. 79. aug. 24. a 
Vesuv kitörése alkalmával a láva eltemette; 1711. 
újra felfedezték s területén nagy ásatások folynak. 
Hercules, 1. Heracles. 
Hercules-oszlopok, Calpe és Albita (most Gibral

tár és Ceuta) gibraltári előhegyek ó-kori elnevezése. 
Hercyniai erdő, Július Caesar szerint a Rajnától a 

Kárpátokig terjedő erdős hegység, később e terület 
egyes részei. 

Herczeg, a német Herzog ( = hadvezér) szóból; a 
magyar egyaránt alkalmazza a d u x (duc) és a pr in-
c e p s (prince) lényegileg hasonló, de eredetre külön
böző méltóságok viselőire. Eleinte kisebb országok 
uralkodói használták e czimet, mely később az ural
kodóházak minden tagjára átszállt, a középkor vége 
felé pedig területi fenségjogokkal, később a nélkül 
egyes főnemesi családoknak is adományoztatott. 
Ezek között kiváló helyet foglaltak a római szent 
birodalmi herczegek. Hazánkban az Árpádok s az 
őket követő uralkodóházak tagjait nevezték hercze-
geknek; a XV. század végén Ujlaky Lőrincz, Miklós 
bosnyák király fia és Corvin János, Mátyás termé
szetes fia is viselték e czimet; Perényi Imre nádort 
I. Miksa 1517. r. sz. bir. hgi rangra emelte, de az nem 
élt e czimmel. A Habsburgok alatt több magyar főúri 
család kapott hgi czimet, mely 1714 óta az eszter
gomi érseket is megilleti. Ez idő szerint a Coburg-
ház Magyarországban honos ágan kivül az Auers-
perg, Batthyány-Strattmann, Czartoryski, Esterházy, 
Khevenhüller-Metsch, Kinsky, Lamberg, Liechtenstein, 
Lobkowitz, Metternich-Winneburg, Odescalchi, Pálffy, 
Schwarzenberg és Thurn-Taxis családok viselik, ré
szint egyenes adományozás, részint honfiusitás utján 
a magyar herczegi méltóságot. 
Herczegány, község Hunyadm., 1638 lak. Bánya

telep. 
Herczegfalva, község Fejérm., 7316 lak. 1810. lé

tesült több telepből. József főhg nádor tiszteletére 
kapta nevét. 
Herczegh, 1) F e r e n c z , iró és tart. huszárhadnagy, 

szül. 1864. szept. 22. Bpesten, tanulmányait befejezve 
1889. óta számos elbeszélést irt, melyekből több kötet 
jelent meg (az egyik Mutamur czimmel 1892.) ; egy 
regénye pályadijat nyert ; — 2) Mih á ly , bpesti egye
temi jogtanár, szül. 1840. márcz. 28. Hód-Mező-Vá
sárhelyen. 1871 óta számos nagyobb munkát irt a 
hazai jog köréből. 

Herczeg-Márok, község Baranyám., 1304 lak. 
Herczegovina, az Ausztria-Magyarország által 

európai megbizás alapján megszállott két tartomány 
egyike, Boszniától dny.-ra fekszik, ter. 9141 km 2, 
255.548 lak., kik a mohammedán, gör. kath. és r. kath. 

vallás hivei. Állattenyésztés (kecske), földmivelés 
(dohány). A kereskedelem Mostarban és Trebinjében 
összpontosul. Főhelye Mostar. Bővebben 1. Bosznia. 

Herczegség, 1) herczeg kormányzása alatt álló 
ország; — 2) hgi méltóság, melynek jelvénye a római 
sz. birodalomban s innen Németországban, Ausztriá
ban és hazánkban hermelinnel szegélyzett és pirossal 
bélelt zárt korona. 

Herczeg-Szőllős, község Baranyám., 2601 lak. 
Herder J á n o s Go t t f r i ed , német iró, szül. 1744. 

Mohrungenben (keleti Poroszország), magas egy
házi hivatalokat viselt s Goethe pártfogása utján 
Weimarban udvari pap és superintcndens lett. f 1803. 
Bölcsészeti és irodalomtörténeti müvei nagy befolyás
sal voltak a ném. szellemi élet fejlődésére. A népköl
tészet termékeire ő hivta fel a közfigyelmet. Történet
bölcsészeti és aesthetikai dolgozatai is nevezetesek. 
Here, tcstis, a hím állatok ondókészitő mirigye; az 

embernél 2 tojásdad, szilvanagyságu test. Á herék 
finom csövecskékből (270 — 340 m. h. ondó-csator-
nácskák) állanak, melyek a m e l l é k h e r é b e = (epi-
didymis), a here hosszúkás, kötélszerű függelékébe 
nyilnak. A mellékheréből az ondó az ondóvezetéken 
át a húgyhólyag és a végbél között fekvő ondóhó-
lyagcsákba és innen finom csöveken a hugycsőbe 
jut. A h.-ét körülvevő savós burkok gyakran vizgyü-
lemeknek válnak székhelyeivé (vizsérv, hydrocele). 
A 2 here egymástól elkülönitve a barnás szinü, rán-
czozott, göndör szőrökkél benőtt b o r é k b a n fekszik, 
melybe az ébrényi életben száll le a medenczéből. 
Némely esetben a herék lesülyedése csak később v. 
egyáltalán nem következik be (kryptorchismus). A 
h.-ék l o b j a előfordul sérüléseknél, kankóval kap
csolatban, a mellékherék gümőkórjánál, bujakórnál. 

Heréd, község Nógrádm., 1577 lak. 
Hereford (herriförd), angol grófság, ter. 2156 km8, 

115.986 lak. Fővárosa H., a Wye m. 21.000 lak. Gót 
székesegyház. Elénk kereskedelem. 

Héreg, község Komárom., 1626 lak. Római oltáro
kat, koporsókat és pénzeket leltek. A Gerecse hegy 
alján a Királykút forrása, kápolnával. A monda sze
rint, Mátyás király vadászatai közben itt szokott 
pihenni. 

Herelob, 1. here. 
Herencség, község Nógrádm., 1076 lak. 
Herencsvölgy (Hrinyova), 15 irtvány-telepből álló 

község Zólyomm., 6083 lak. 
Herend, község Veszprémm., 886 lak. Hires majo

lika- és porczellán-gyár (1. herendi porczellángyár): 
közelében Essegvár romjai. 

Herendi porczellángyár, 1884. alakult részvény
társaság, 150.000 frt alaptőkével, gyártmányai csinra, 
kiállításra és finomságra nézve a külfölddel megállják 
a versenyt: a vállalat eleinte nehéz viszonyokkal küz
dött, de most már az állam különböző kedvezményei 
folytán helyzete kedvezőbb. 

Here-rák, a herének puha, érzékeny rákos daga
nata. Kezelés: műtét. 

Herero, afrikai pásztornép, a legsűrűbben Okan-
handjában (Délny. Afrika) lakik, a felső Svakop m., 
1330 m. magasságban, itt van a főnök székhelye. Mai 
lakhelyükön, mely most német birtok, a mult század 
2. felében telepedtek meg. 
Heresérv, bélsérv, melynél a sérv (bélkacs, has

hártya) a borékba hatolt. 
Herford, város Minden porosz kormánykerületben, 

a Werra m., 19.000 lak. Gyapot- és lenszövés, do
hánygyár. 



Hérics, növény, 1. adonis. 
Hérics-Tóth J á n o s , curiai biró, szül. 1841. nov. 7. 

Zalaegerszegen, 1866. Zala megyei jegyző', 1867. u. 
o. alügyész, 1868. polg. tvszéki ülnök, 1872. csák
tornyai, 1875. soproni tvszéki elnök, 1890. curiai biró. 
Hericzkői tavak, a Magas-Tátrában, sziklaszál

ban medenczével ; a Nagy Hinczoi tó, a mengusz-
falvi völgyben, területe 1 9 n hect.; a Kis-Hinczoi 
tó, ter. 2"79 hectár. 
Herincse, község Máramaros m., 1959 lak. 
Hering (clupea harengus), összenyomott testű, vörös 

és sárgás szinben játszó hal, mely az Északi, Keleti 
és Atlanti oczeánban tartózkodik, de nyáron és ősz
szel tömegesen húzódik a folyóknak tengeri torkola
tához ikrázás végett; ezt használják fel a halászoka 
h. fogásra. Beleit kiveszik és besózva, füstölve, sütve 
és eczetbe rakva kerül forgalomba. Legjobb a hol
landi h., csekélyebb becsű a s k ó t , svéd , n o r v é g 
és f r a n c z i a h. Ha fiatal és még nincs ikrája, s z ü z -
h. (maatjes) a neve, ekkor a legízletesebb a husa. 
H. halászattal leginkább a hollandiak foglalkoznak. 
Heringsdorf, tengeri fürdő Stettin porosz kormány

kerületben, Usedom szigeten. 
Heri-Rud, folyó Afghanisztanban, vize (Tetsend) a 

turkmen pusztába vész. Az ó-korban Arias. 
Hérisson (-szón) M ó r i t z gróf, franczia iró, szül. 

1840. Parisban ; mint katona előkelő részt vett a 
khinai, azután az 1870—71. német háborúban s 
a béketárgyalásokban. Mindezekről több feltűnést 
keltő munkát irt. 
Herkulesfürdő, ősrégi, hires fürdő Krassó-Szö-

rény m., Mehádiától 71/» km.-nyire; már a rómaiak 
ismerték, Traján idejében »ad aquas Herculi sacras* 
volt neve; a törökök szintén ismerték, de csak 1735. 
óta vett lendületet s ma Európa egyik legszebb für
dője; a Cserna két partján épült, vadregényes hegyek 
alján; igen sok hévforrása van; a Herkules-forrás 
56 C fokú s hazánk egyetlen konyhasós hévvize kén
vegyület nélkül ; a többiek mind kénes hévvizek, 
közüjök 9 van használatban; az 1885. furt artézi 
kut is gazdagon szolgáltatja a hévvizet. 
Herlány v. Ránk i fürdő, Abauj-Torna m., savanyu 

vize már rég idő óta kedvelt ital. Minthogy a források 
szűken szolgáltatták a vizet, a kormány Zsigmondy 
Bélát artézi kut fúrásával bizta meg. A kut mélysége 
404 m., de a viz ömlése nem folytonos, hanem idő
szakosan szökik ki, geyserek módjára. A kut csövé
ben a viz a gázoktól pezsegni kezd, mind erősebb 
mozgásba jő, kibugyog, majd erősebb lökések ismét
lődnek, mig végre 40—60 m. magas vízoszlop szökik 
feLmely később 8—9 m.-re csökkenve 20—30 perczig 
állandó, végre lassan visszasülyed a cső belsejébe. 
A felszökkenés egyenlőtlen; néha 6—10, máskor 
15—20 órai időközben áll be. A kilövelt vízmennyi
ség 1500—1700 hectoliter; égvényes, konyhasós, 
vasas savanyúvíz. A fürdő bükkerdővel fedett völgy
ben fekszik. 
vHerman O t tó , iró és ismételve orsz. képv., szül. 
1836. jun. 27. Borsodban; középisk. tanulmányait 
befejezve Bécsben műegyet. hallgató; később részt 
vett a lengyel szabadságharczban, azután az erdélyi 
múzeum-egylet állattani őre és a bpesti nemz. mú
zeum természettud. osztályának őre, 1878. képv. 
Számos természettud. munkát irt, melyek közül a 
legfontosabbak: Magyarország pókfaunája (Bpest, 
1879.) és a Magyar halászat könyve (2 köt. Bpest, 
•1887.). Alapította s szerkeszti a Természettudományi 
Füzeteket. 

Hermánd (Hermanecz), község Zólyom m., 650 lak. 
Több bányamű és nagy papírgyár. 

Hermandad (spanyol), szövetkezet; a nemesség 
rablókalandjainak megfékezése czéljából a XIII. szd-
ban Castilia és Aragónia városai közt támadt szö
vetség, mely 1488. lett végleg szervezve (szent H.), 
később rendőri intézménynyé változott. 

Hermann, 1) A n t a l , a bpesti állami polg. és elemi 
iskolai tanítóképezde tanára, a magyar néprajzi 
társaság titkára, szül. 1851. Brassóban. Számos 
ethnographiai és történeti tanulmányt irt magyar és 
német nyelven s több szakfolyóiratot szerkesztett. — 
2) József , vezérőrnagy, szül. 1836. A közös hadügy
minisztériumban osztályfőnök. 

Hermannstadt, magy. Nagy-Szeben (Szeben m.). 
Hermány, Szász- (Honigsberg), község Brassó m. 

A falu közepén épült régi temploma és azt övező régi 
várkastély, 8 védtoronynyal, 12 m. magas lőréses 
falakkal még épségben áll. Közelében urnatemetőre 
és aranykarika leletekre akadtak. 

Hermaphrodita (gör.), himnős. 
Hermaphroditismus (gör.), himnősség, 1. himnős. 
Hermaphroditos,Hermes és Aphrodité fia.Salmakis 

nymphával egy testté egyesitették az istenek. 
Hermelin, mustela herminea, 1. menyétfélék. 
Hermeneutika (gör.), a magyarázás, értelmezés 

tudománya. 
Hermes (lat. Mercurins), Zeus és Maja fia, a görö

göknél a pásztorok, a kereskedés és a tolvajok istene, 
az istenek hírnöke, Zeus kísérője és megbízottja. A 
lant, súly és mérleg, számvetés, betűírás, csillagászat, 
álomfejtés, koczkajáték feltalálója. Tőle származott 
a szónoklat, a magyarázás tudománya (hermeneu
tika) és a testgyakorlat. Szakáltalan, ifjú arczczal, 
kurta, göndör hajjal, előre hajló fejjel, gondolkozó te
kintettel és vállára vetett könnyű ruhával ábrázolják; 
kalapján és saruin szárnyak vannak, melyek gyorsa
ságát jelzik, kezében kígyóval átfont szárnyas botot 
tart, mint a Psychopompos, az elhunytak árnyait a 
Styx folyóig vezető, jelképét. Fia Pan. 

Hermes Trismegistos, Thoth egyiptomi isten görög 
neve. A művészet, tudomány és betűvetés feltalálója, 
törvényhozó. H é rme ti kus iratok, az egyiptomiak 
szent iratai, melyekhez csak a papok férhettek, a 
mystikus tanokban nagy szerepet játszanak. 
Hermetikus, légzáró. 
Hermina f ő h g n ő k és m. kir . h g n ő k , 1) József 

nádor 2. neje, Viktor anhalt-bernburgi uralkodó her-
czeg leánya, szül. 1792. decz 2. Hoymban, 1815. aug. 
30. ment nőül József főhghez; két évi boldog házas
ság után ikreknek: Hermina főhgnőnek és István fő-
hgnek adva életet, f 1817. szept. 14. Budán, a királyi 
várkápolna sírboltjában van eltemetve; — 2) H. fő-
hgné, az előbbi leánya, István nádor ikertestvére, 
szül. 1817. szept. 14. A prágai nemesi alapítványi 
hölgyek apátnője lett. f 1842. febr. 13. 
Hermione, Menelaos és Helene leánya, Neoptolemos 

és Orestes neje. 
Hermon (Dsebel el seich), az Antilibanon hóval fe

dett, legdélibb csúcsa Syriában, 2860 m. A kis H. a 
Gencsareth tótól d.-ny.-ra, 553 m. 

Hermundurok, germán nép a Majna és Duna közt, 
később düringoknak (thüringiaiak) neveztettek. 

Hermupolis (Uj-Syra), kikötőváros Syra görög szi
geten, a Cycladok nomarchiának főhelye, 22.000 lak. 
Élénk kereskedelem, hajóépítés. Érseki székhely. 

Hernád, a Sajó legnagyobb mellékvize Szepes m., 
a Királyhegy é. k. oldalán lévő előhegyek cserme-



lyeinek összefolyásából támad. A főpatak a Sajó 
eredete közelében fakad s itt Bistra a neve. Felső fo
lyásának főiránya k. Völgye néhol kitágul, majd 
összeszorul s a viz mély hasadékban foly, festői 
sziklacsoportok közt. Kőszegnél d.-nek fordul s mind
inkább kitáguló völgye lapályán kanyarogva, ágakra 
oszlik. Völgyének szél. 3 — 7 km. Kassánál kiszakad 
a B á r s o n y o s , mely ismét több mellékágat bocsát ki, 
elébb közlekedve a Sajóval mint a főfolyó, vize egy 
része Böcsnél ömlik a H.-ba vissza. Mohival szemben 
ömlik a Sajóba. Főmellékvizei: a Lutos, Szinyei viz, 
Tarcza, Göllnicz, Csermel, Miszla, Szartos. Vizterü-
lete : 5.500 km a, hossza körülbelül 186 km. 

Hernád-Göllnicz közti hegység, tartozik a Sze-
pes-Gömöri érczhegység csoportjához, a Királyhegy
től k.-re a Hernád és Göllnicz völgyei között, azok 
egyesüléséig húzódik. A hosszan elnyúló gerinczekből 
k.-re meredeken lejtő kúpok emelkednek. A kristályos 
palás hsge párkányát tömött mészkő alkotja. A folyók 
mélyen vésik be magukat, s a sztraczenai mély völgy, 
melynek fenekén sziklás falak közé szorítva a Göllnicz 
foly, a legfestőibb. A hegységnek ny. csoportját 
Káposztáfalvi, a k. részt Hégény hegységnek nevezik. 
Főbb csúcsai : a Knolla (1248 m.), a Havrana-Szkala 
(1141 m.) és a Remete (1118 m.). A hegység érczek-
ben gazdag. Legnevezetesebb bányák : A Szt.-János 
bánya Igló mellett, kotterbachi, szlatinkai és göll-
niczi bányák. A telérek ny.-k. irányban csapnak, töl
telékük vaspát, sulypát és kvarcz. 

Hernád-Németi, község Zemplén m., 2123 lak., a 
Hernád mellett. 

Hernals , Bécs külvárosa. Sok gyár. 
Hernyó, euruca, a rovarálczák azon neme, melyek

nek a három pár izeit lábon kivül a test hátulsó 
részén csonka, nem izeit lábai is vannak 

Hernyó tavak (Gelsieniczovei tavak), a Magas-
Tátrában a Száraz (Szricha-wodei) völgyben. Legna
gyobb a Czarny-Starv (Fekete tó), ter. 22'87 hectár, 
mélysége 47 m.; Zöldtó (Ziclony), ter. 3'45 hectár, 
Knotkovice, 1.74 hect., Dlugi (hosszú tó), 1"74 hect. 
és Litworowi starv, 0'47 hect. 

Hero, Aphrodité papnője Sestosban, szeretője Lean
der Abydosból éjjelenként a Hellespontuson át úszott 
hozzá ; és midőn ily ut közben a vizbe fult, H. a ten
gerbe vetette magát. 

Heródes, Idumaeából származó több zsidó király 
neve, 1) N a g y H., Antipater procurator fia, szül. K.e. 
72 körül, f Kr. e. 4. 36 évi uralkodás után. Ravasz és 
kegyetlen zsarnok, megölette a Hasmonaeus család
ból származó nejét Mariannát, ettől származott gyer
mekeit, Sándort és Aristobulust s családjának még 
több tagját, az ő parancsára ölték meg a betlehemi 
kisdedeket. A jeruzsálemi templomot restaurálta. 
Fiai: H. Antipas, Galilaea és Peraea tetrarchosa, neje 
unszolására megölette Keresztelő szt Jánost, szám
kivetve f Spanyolországban ; H. Philippus, f Kr. u. 
34. — 2) I. H. Agrippa, N. Heródes unokája, Judaea 
királya f 44. — 3) II. H, Agrippa, utóbbi fia, az 
utolsó király ( 4 8 - 7 0 ) f 100. 
Herodias, Nagy Heródes, fiának, Aristobulusnak 

leánya, Heródes Antipas neje, kit Keresztelő szent 
János megöletésére csábitott. 
Herodotos, a történetírás atyja, a legrégibb görög 

történész, szül. 484 Kr. e. Halikarnassosban, f 424 
körül Itáliában. Müve megírása végett nagyobb 
utazásokat tett, munkájában a Kelet, Görögország 
és főleg a perzsa háborúk történetét tárgyalja. A ma
gyar föld ó-kori lakóinak történetére nézve fontos. 

Heroida, hőslevél, oly lyrai költemény, melyben • 
költő saját gondolatait és érzéseit olyformán adja egyij 
történeti v. mondai személy szájába, mintha ez vkihezj 
intézett levelében a magáéi gyanánt mondaná el. 
Herold, a középkorban eredetileg követ, hírnök; ké

sőbb a nemesi jogok ellenőrzésével megbízott udvart 
hivatalnok, ki az ország nemesi családait nyilvántar-' 
totta, a tornákat vezette s hűbéri és nemesi ügyekbeo; 

döntött. Élükön a c z i m e r k i r á l y (1. e.) állott. Na
gyobb országos vagy udvari ünnepélyeken, pl. nálunk 
a koronázásnál, ma is szerepelnek h.-ok, kik mellű 
kon s hátukon ruhájukra hímezve hordják az ország 
v. az uralkodó czimerét. 

Herold L a j o s József, franczia zeneszerző, szül 
1791. jan. 28. Parisban. Méhul és Adam tanítványa, 
később a conservatoriumon tanár. Több operát stb.i 
irt. f 1833. jan. 19. Parisban. 

Heroonpolis, város é.-k. Egyiptomban; a h.-i öböl 
most a suezi öböl. 

Heros (gör.), hős ; h e r o s o k , a görög mythologiában 
oly férfiak, kik erejök és hőstetteik által kiváltak, em
bertársaik jóltevői, a mennyiben városokat, országi 
kat alapítottak, vidékeket rablóktól és vadállatoktó 
megtisztítottak, vadul éló törzseket társadalmi rendr 
szoktattak. Némelyek félisteni eredetűek voltak s ha-
láluk után, mint Herakles, isteni tiszteletben része
sültek; h e r o i s m u s , hősiesség; h e r o i k u s , hősies. 

Herostratos , ephesusi, 356 K. e. Az ephesusi nagy
szerű Artemis-templomot felgyújtotta, csak azért, 
hogy nevét az utókor is emlegesse. Tettét halállal 
büntették. H.-i t e t t , olyan tett, melyet vlki dicsvágy
ból, nem gondolva rossz következményeivel, követ el. 

Herpin (erpen)Luce, franczia irónő, szül. 1832. 
Genf mellett. Lucien P e r e y álnév alatt számos törté
neti stb. munkát irt. 

Herrfurth E rnő La jos , porosz miniszter, szül. 
1830. márcz. 6. Oberthauban ; 1858. lépett közigaz
gatási szolgálatba, 1872. belügyi államtitkár, 1888. 
jul. 2. belügyminiszter. Több munkát irt. 

Herrngrund, magy. Urvölgy (Zólyom m.). 
Herrnhut, helység Szászországban a Hutberg m. 

Itt alapította Zinzendorf gróf 1724. a h e r r n h u t i - n a k 
nevezett felekezetet. 

Herschel, l ) F r i g y e s Vi lmos , csillagász,sz. 1738. 
nov. 15. Hannoverában. Fiatal korában főleg zené
vel foglalkozott, de 1774. már maga készített Ang
liában egy nagy tükör-teleszkópot. Fölfedezett 2800 
ködfoltot és 806 kettős csillagot. 1781. márcz 13-án 
fedezte fel az Uranus bolygót. Ez időtől fogva mint 
királyi csillagász működött s gyarapította tudomány
szakát, f 1822. aug. 25. — 2) J á n o s , csillagász, 
az előbbinek fia, szül. 1792. márcz. 7. Sloughban. 
Folytatta atyja vizsgálódásait, 1834—38. a Jóre-
mény-foknál tett megfigyeléseket, 1850 — 55. a kir. 
pénzverde igazgatója, f 1871. máj. 12. 

Herstal (Heristall), helység Lüttich belga tarto
mányban a Maas m., 13.000 lak. A frank Pipinek 
származási helye, innen a városnak neve frank H., 
megkülönböztetésül a szász H.-tól, az utóbbi ma 
Herstelle helység a Weser m. Poroszországban. 

Hertelendyfalva (Marienfeld), község Torontál m., 
2146 lak. 1883. a beköltözött csángók egy része ide 
telepíttetett. 
Hertford (hartförd), angol grófság, ter. 1640 km*-, 

220.125 lak. Fővárosa H. a Lea m., 8000 lak. 
Her tzka T i v a d a r , német nemzetgazd. iró, szül.. 

1845. jul. 13. Bpesten ; több gazdasági munkát i r t ; 
Bécsben él. 



Herulok, germán nép, Attila szövetségesei, a hun 
birodalom megszűnte után Alsó-Pannoniában tele
pedtek meg. 
Hervadása liliomhullás volt: Ártatlanság képe s 

bánaté. V ö r ö s m a r t y : Szép Ilonka. 
Hervey szigetek, 1. Cook sz. 
Hervoja, bosnyák vajda, spalatoi herczeg, a Hrva-

tinics családból, a XV. sz. elején a gyönge bosnyák 
királyok mellett a főhatalmat vitte ; mint Nápolyi 
László hive és helytartója, ki 1403. Spalato hercze-
gévé tette, folytonos viszályban élt Zsigmond király
ival; László bukása után kibékült ugyan, de 1413. 
már a törökkel. szövetkezett Magyarország ellen. 
A doboji ütközetben 1415. aug. 1. megverve a ma
gyarokat, saját hazájának veszedelmét is előkészité ; 
a török ekkor veté meg lábát a nyugati Balkán terü
letén, f 1416. ápril havában. Thallóczy Lajos: H. 
herczeg és czimere. (Turul. 1892.) 
Herwegh G y ö r g y , német költő, sz. 1817. máj. 31. 

Stuttgartban; 1841. nagy feltűnést keltett politikai 
forradalmi verseivel. 1848. részt vett a badeni felke
lésben, azután Zürichben élt. f 1875. ápr. 7. 
Herzan F e r e n c z bibornok, szombathelyi püspök, 

szül. 1735. ápril 5. Prágában. 1779-től bibornok, 
II. József császár alatt követ volt a pápai széknél s 
a császár reformtörekvéseit támogatta. 1800. szom
bathelyi püspök, f 1804. jun. 2. 
Herzen S á n d o r , orosz forradalmár, szül. 1812. 

márcz. 25. Moszkvában. Még mint tanulót 1834-ben 
száműzték, 1839. kegyelmet kapott, 1846. külföldre 
ment, 1851. Londonban, később Genfben tartózko
dott; f 1870. jan. 21. Parisban. Angolországban 
»szabad orosz sajtót* alapított, 1856. pedig orosz 
újságot »Kolokol« (harang) szerkesztett, melyben az 
orosz kormányrendszert kíméletlenül ostorozta s 
melyet tömegesen csempésztek be Oroszországba. 
Herzogenbusch (holl., s'Hertogenbosch), Eszak-

Brabant németalföldi tartomány megerősített városa 
a Dommel és Aa egyesülésénél, 27.000 lak. Ipar, 
püspökség. 
Hesdát, község Torda-Aranyos m., 1056 l.,a Hesdáti 

patak mellett, mely a Tordai hasadék szurdokán át foly. 
Hesiodos, görög költő a boeotiai Askraból, a IX. 

V. VIII. sz.-ban élt Kr. e., a boeotiai v. didaktikai 
iskola feje. Főműve : Theogonia. 
Hesiohe, Laomedon trójai király leánya, kit a ten

geri szörny elől Herakles mentett meg. Telamon 
neje, kitől Teukrost szülte. 
Hesperia (gör.), nyugot; a görögöknél Olaszország, 

a rómaiaknál Spanyolország. 
Hesperidák, nymphák, Atlas és Hesperis leányai 

(3) ; a távoli nyugaton Ladon sárkánynyal Hera 
<aranyalma-termő fáját őrizték. 

Hesperos (gör.), Astraeos és Eos gyermeke, az al
konyat- és hajnalcsillag (Posphoros, Lucifer). 

Hessen, német nagyherczegség, ter. 7681 km 8, 
994.614 lak. Részei: Starkenburg, Rheinhessen és 
Felső-Hessen tartományok, a 2 elsőt rendesen Dél-
Hessennek nevezik. Hegyei a Vogelsberg, Odenerdő, 
földje részben hegyes és lapályos, igen termékeny, a 
Rajna, Majna, Nidda, Svaim öntözi. A lakosság föld-
miveléssel (gabona, bor, dohány), állattenyésztéssel, 
bányászattal (vas, szén, só) foglalkozik. Ipar és ke
reskedelem élénk. Egyetem Giessenben. Áz állam
forma alkotmányos. Jelenleg Ernő Lajos uralkodik. 
'Főváros Darmstadt, kereskedelmi helyek: Mainz, 
;Worms, Offenbach, Giessen. A nagyherczegi czimet 
iajos (I.) 1806. aug. 14. vette föl. 

Hessen-Homburg, 1866. szept. 3-ig német grófság 
(275 km 8), ekkor Hessen-Nassau porosz tartományba 
kebelezték. 
Hessen-Kassel (Kurhessen), német választófejede

lemség, mely 1866. aug. 17. Hessen-Nassau porosz 
tartományba kebleztetett. A választófejedelmi méltó
ságot IX. Vilmos (I.) 1803. máj. 1. nyerte. 

Hessen-Nassau, porosz tartomány, ter. 15.686 
km 8, 166.400 lak. Feloszlik Kassel és Wiesbaden 
kormánykerületekre. Északi része hegyes (Spessart, 
Rhön, Taunus stb.), erdőkkel és nagy kiterjedésű 
rétekkel, d.-en jelentékeny föld- és szőlőművelés, 
élénk ipar és kereskedelem. Főfolyói a Rajna, 
Majna, Kinzig. Hegyei vasat, szenet és ólmot tartal
maznak; számos gyógyfürdő (Ems, Selters, Wiesba
den stb.). Egyetem Marburgban. Fővárosa Kassel. 
H. az 1866. hadjárat következtében alakíttatott a 
volt hesseni választófejedelemségből, Nassau her-
czegségből, Frankfurtból és h. nagyherczegi s bajor 
területekből. 

Hestia (lat. Vesta), Kronos és Rheia leánya, Zeus 
testvére, a házi tűzhely istennője, a házi békének, 
családi boldogságnak, a közjónak őre. Igen nagy 
tiszteletben állott. 

Hét, hét napból (7X24 óra) álló időköz ; már az 
ó-kori sémita népeknél ez a beosztás fordul elő, ké
sőbb görögök és rómaiak is elfogadták; c s o n k a h., 
a húshagyó három nap ; feke te h., a fekete vasár
napot követő, v i r á g v. n a g y h., a nagy böjt utolsó 
hete; fehér h., a húsvét utáni első vasárnapot 
követő, v ö r ö s h., a pünkösd előtti h., h é t k ö z n a p , 
a hat munkanap. 

Hetaera (gör.), jó barátnő; a régi görögöknél köny-
nyelmü életű nő. 

Hetény, 1) község Komárom m., 1587 1.; — 2) köz
ség Ugocsa m., 422 1. 

Hetényi Béla, színész, szül. 1853. okt. 30. Szeged, 
1876. a kolozsvári, 1878 óta a bpesti nemz. színház 
tagja. Génre- és episodszerepeket játszik. Mint szín
műíró is működik: Hevesi Józseffel »A harmadik* 
cz. dramolettet és »Osz és tavasz* cz. vígjátékot 
irt, önállóan »Érdek nélkül* és »A zálogházban* cz. 
darabokat. 

Heterodoxia, tévhit; heterodox, a ki mást hisz, 
mint a mit az egyház tanit. 

Heterogén (gör.), különnemű; ellentéte homogén, 
egynemű. 

Hetes, község Somogy m., 1189 lak. 
Hetes, oly egyén, ki vmely munkát heti bér fejében 

végez. 
Hetevény-csillag, igy is nevezik a fiastyukot (1. e.). 
Hétéves háború (1756—63.). A Poroszország ha

talmának növekedésére féltékeny európai hatalmak, 
Ausztria, Francziaország és Oroszország 1755—56-
ban szövetségre léptek Nagy Frigyes ellen. Ez a táma
dást megelőzendő, 1756. aug. 23. Drezdát hirtelen 
ostrom alá fogta s októberben már Csehországba 
nyomult. 1757. május 6. Prágát vivta, de július 18. 
Kolinnál csatát vesztett s visszavonulásra kénysze
ríttetett, mialatt a francziák Frigyes szövetségesein, 
az angolokon és hannoverieken győzedelmeskedtek. 
Hadik tábornok 1757. őszén elfoglalta s megsarczolta 
Berlint s Mária-Terézia seregei Sziléziát halalmukba 
kéritek. A leutheni győzelem (1757. decz. 5.) szaba
dította meg szorult helyzetéből Frigyest. Az 1758. év 
a porosz fegyvereknek kedvezett, de 1759-ben a szö
vetségesek kerekedtek felül s igy kezdődött az 1760. 
év is, midőn a liegniczi (aug. 15.) és torgaui (nov. 3.) 
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győzelmek váratlan fordulatot adtak a dolgok mene
tének s a poroszok visszaszerezték a majdnem elve
szett Sziléziát. De 1761. Frigyes nem volt képes meg
akadályozni az osztrák és orosz seregek egyesülését; 
csakhogy váratlanul segített rajta Erzsébet czárné 
halála, kit a trónon a porosz-barát III. Péter követett. 
Ez a pétervári békében (1762. máj. 5.) szövetségre 
lépett Frigyessel ; ez év őszén Francziaország és 
Anglia is békét kötöttek egymással és Francziaország 
semlegességet igért a német harcztéren. Schweidnitz 
bevétele (1762. okt. 9.) után Mária Terézia s Frigyes 
is a status quo alapján megkötötték a h u b e r t s -
b u r g i békét (1763. febr. 15.). Poroszország e béké
ben vétetett fel a nagyhatalmak közé. 

Hétfalu gyűjtőneve alá foglalják Bácsfalu, Türkös, 
Csernátfalva, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon és Pür-
kerecz falvakat; magyar lakosaik várjobbágyok vol
tak, a törcsvári és tömösi szoros védelmére oda 
rendelve. Idővel Brassó város fenhatósága alá kerül
tek, mely megfosztotta őket az erdők és havasi lege
lők birtokától, mi utóbb hosszas perre adott okot. 
A négy első falu hosszan az ut két oldalán egybe 
van épülve, miért Négyfalunak is nevezik. 

Hétfő, a vasárnap után következő nap. 
Héthárs, község Sáros m., 1381 lak. 
Hétköznapok, J ó k a i első regénye (1846.), melyről 

a »Negyven év visszhangja « előszavában a szerző 
igy nyilatkozik : »Zabolátlan phantasia szüleménye; 
de itt-ott olyan leírásokkal, hogy most nem tudnék 
hasonlót írni.* 

Hét magyar, hetumoger, így nevezi Anonymus a 
hé t v e z é r t (1. e.). 

Hetman (atamán), a kozákok főnöke, kit az orosz 
czár nevez ki. Nagyh . , a régi lengyel hadvezérek 
czime. 

Hétszemélyes tábla, tabula septemviralis, 1) M a-
g y a r , a régi Magyarország legfőbb ítélőszéke, mely 
a kir. táblával együtt alkotta a kir. curiát (1. e.). Ere
detileg 7 birából állott s innen nyerte nevét. Az 1723 : 
XXIV. és 1741 : XXIV. t.-cz. növelték tagjainak szá
mát. Legutolsó szervezetében a primás és kivüle 4 
főpap, a nádor, országbíró és tárnok s még 6 főúr 
és 9 köznemes voltak tagjai ; elnöke a nádor, ennek 
akadályoztatása esetén az országbíró. Az 1868: 
LIV. t.-cz. szüntette meg, a legfőbb itélőszéket 
szervezve helyébe. — 2) H o r v á t , Zágrábban mű
ködik a horvát-szlavón igazságszolgáltatás legfelső 
fórumaként. 1848 után szerveztetett, addig a pörök 
a báni táblától (1. e.) a magyar 7-sz. táblához feleb-
beztettek. 
Hétszemélynök (septemvir), a hétszemélyes tábla 

(1. e.) ítélő birája. 
Hétszilvafás, a kisbirtoku v. minden birtok nélküli 

( k u r t a vagy b o c s k o r o s ) nemes ember egykori 
gúnyneve. 

Héttorony, Jedikule, Konstantinápoly egyik erőd
jének nevea márványtenger partján; börtönül szolgál; 
a török-magyar harczok idején számos magyar siny-
lett és veszett el benne. 

Hetumoger, 1. hét vezér. 
Hétúr, község K.-Küküllő m., 1162 lak. 
Hétvezér, h é t m a g y a r , hetumogerek, az ősma

gyarok hét törzsének főnöke, kik alatt 884 körül a 
Volga mellékéről nyugat felé költöztek. Anonymus 
igy sorolja fel őket: Álmos, Előd, Kond, Ond, Tas, 
Huba, Töhötöm. 

Hetzendorf, helység Alsó-Ausztriában, császári 
kastély. 

Heu (lat.), a fájdalom kifejezése, oh, jaj ! 
Heuréka (gör.), megtaláltam, igy kiáltott fel Archi-

medes, midőn a hydrostatikus törvényt feltalálta. 
Heveder, épitési szerkezetben több szerkezeti részt 

összekötő v. feszítő alkatrész. 
Hevenesy G á b o r , jezsuita, szül. 1656. A magyar 

történelmi adatok összegyűjtésével tett nagy szolgá
latot a hazai tudományosságnak. 96 kötetre menő 
kéziratait az Egyetemi könyvtár őrzi. Mint a bécsi 
Pazmaneum igazgatója f 1715. márcz. 11. 

Heveny (acut) b e t e g s é g e k , azon bántalmak, 
melyek gyorsan, többnyire lázzal folynak le, ellen
tétben az i d ü l t (chronikus) betegségekkel, melyek a 
szervezetbe befészkelik magukat és kevésbbé heves 
tünetekkel járnak, hosszú lefolyásúak. A heveny 
b.-ek idővel idültekké válhatnak, vagy pedig a bán
talom már kezdettől fogva idült alakban lép fel. 

Heves, község Hevesm., 7271 lak. Járásbir. és adó
hivatal. Hires dinnyét termeszt. Régi várának csak 
némi romjai vannak. 

Hevesi, 1) József, iró, szül. 1857. márcz. 15. 
Fegyverneken, Jász-N.-Kún-Szolnok m. Mint egyet, 
hallgató lépett az írói pályára. 1880 — 81. a »Vasár
napi Lapok«, 1884—91. a .Magyar Szalon*, 1S92 
óta a »Magyar Géniusz« és a műbarátok védnök
sége alatt álló >Szépirodalmi könyvtár* szerkesztője. 
Több novellakötete s regénye jelent meg. Hetényi 
Bélával együtt irta a nemz. színházban előadott 
» A harmadik«, »Osz és tavasz« cz. színdarabokat. — 
2) La jos , iró, szül. 1843. decz. 20. Hevesen: 1866. 
óta Bpesten, 1885 óta Bécsben német hirlapiró; 
tárczáiból számos kötet jelent meg németül s karcz-
képek, vmint Jelki András kalandjai magyarul. 

Heves-Szolnok-jászvidéki Tisza- és belviz-sza-
bályozó társulat, 1852. alakult és czélja azon véd-
töltés által, mely a sarudi magas partból kiindulva a 
poroszlói Kis-Tisza jobbpartján ennek torkolatáig, 
onnan folytatólag a Tisza jobbpartján a Zagyva be-
ömléseig és a Zagyva balpartján felfelé Rékáson felü-
lig kiépíttetett, az árteret a Tisza és Zagyva kiöntései 
ellen megvédeni, továbbá az ártér nyugoti oldalán 
fekvő fensikról lefutó patakok vizeit és a belvizet le
vezetni. Ártere Heves, Jász-Nagykún-Szolnok és Pest-
Pilis-Solt-Kiskún vármegyék területére terjed és jelen
leg 109.605 hold; kötelékéhez 17 község tartozik 
székhelye: Jászkisér. 

Heves vármegye. Határai : Borsod, Jász-N.-Kun-
Szolnok, Pest és Nógrád vmegyék. Ter. 3878/35 km s, 
233.785 lak., köztük a palóczok és matyók. E. részé
ben hegyes, hol a Mátra trachit-kúpjaival emelkedik, 
neogen dombvidéktől környezve, d.-k. felé lejtősödik, 
átmenve déli részének alföldjébe, a mátraalji sík
ságba. E.-k. részén a Bükk hegység kezdete érinti s a 
Mátrától a Tárna völgye választja el. D.-k. határán 
érinti a Tisza, holt medrek gyűrűitől szegélyezve; 
fővize a Zagyva és a bele ömlő Tárna a Mátrából 
siető mellékvizekkel (Ivádi, Parádi viz, Gyöngyös, 
Fancsali, Fedémesi, Széki, Siroki stb.). A Tiszamente 
gazdag sulyomtermő erekben, fokokban, fertőkben és 
fenekekben, melyek nyáron lázt terjesztenek. — Az 
alföld termékeny. A hegyalján a hajdani erdőknek 
nyoma sincs. Állattenyésztés és mezőgazdaság vi
rágzó ; dinyéje hires. A hegységben barnaszén-tele
pek is vannak. Számos hő- és ásványforrás fakad 
(egri, parajdi, Héjő stb.). Feloszlik egri, gyöngyösi, 
hatvani, hevesi, pétervásári és tiszafüredi járásokra. 
Van 2 rend. tan. városa és 115 községe. Tartozik a 
60. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 10. sz. 



honvédezredhez és a 32. népfelkelési járáshoz. Szék
helye Eger, melylyel 7 képviselőt választ. 
Hévfürdő, 1. hévviz. 
Hevítés, anyagoknak kisebb-nagyobb hőben való 

kezelése. Az erős h. neve i z z í t á s . A h.-nek több 
czélja lehet, igy: a nedvesség v. viz kiűzése, vegyü
letek felbontása v. uj vegyület létrehozása; előkészí
tés vmely folyamathoz, megolvasztás stb. 
Hévíz, község N.-Küküllő m., 1303 lak. A Tölgyes 

nevü bazalt kup alatt, az Olt partján. Meleg források 
fakadnak. A falutól d.-ny. felé 3 km.-re római cast-
rum nyomai. 
Hévíz-Györk, község Pestm., 1700 lak. 
Hévizy J á n o s , orsz. képv., szül. 1854. szept. 14. 

Kecskeméten ; a piarista rendbe lépvén egy ideig 
tanár : 1892. orsz. képv. 
Hévviz (akratotherma), olyan forrás, melynek hő

foka meghaladja azon talaj hőfokát, melyből kibu-
gvog. A h. h ű v ö s : 2 0 - 3 0 ° C. ; l a n g y o s : 3 0 - 3 5 ° 
C., meleg: . 35 — 40° C. és f o r r ó : 40° C.-on felül. 
A különböző vegytartalmu, ivó- és fürdőgyógymódra 
szolgáló hévvizekről 1. ásványvizek. A vegyileg kö
zömbös h.-ek leginkább fürdésre használatosak. Ja-
valtak: a hűvösebb és langyos h.-ek üdülés, némely 
neurosis, gerinczagysorvadás esetén ; a melegebb 
h.-ek csúz, hüdések, ischias, idült izzadmányok ese
tén. H.-ek nálunk: Hévviz (Keszthely mellett), Rajecz-
Teplicz. Stubnya, Püspökfúrdő, Bajmócz, Krapina-
Teplicz, Daruvár. A külföldön: Vöslau, Tobelbad, 
Gastein. Teplicz-Schönau, Plombiéres stb. 
Hévviz, fürdő Zala m.-ben, Keszthely várostól J/s 

órányira. Üstforma mélyedésben felbugyogó meleg 
források tavat alkotnak, melynek lefolyása a Bala
tonba megy. A viz hőmérséke 33° C. 
Hexameter, hatméretü v. hatlábu dakt3rlusi vers, 

melynek első 4 lába daktylus v. spondeus, ötödik 
lába daktylus, utolsó Jába spondeus v. trocheus, a 
3. láb első szótagja után rendesen sormetszettel, pl. 

Cserhalom, | a te te | tőd | dia || dalnak j büszke te j tője. 
A classikus hőskölteményeknek (Ilias, Odyssea, 
Aeneis) verse, s innen »hősi hatosnak* is nevezik. 
Irodalmunkban már régen előfordul, de csak a mult 
századi classikai iskola tette divatossá ; legna
gyobb mestere Vörösmarty. A pentameterrel együtt 
alkotja a distichont (1. e.). 

Heyden-Cadov V i lmos K a r o l j ' ' H e n r i k , porosz 
' államférfi, szül. 1839. márcz. 16. Stettinben ; 1861. 

óta közszolgálatban, 1890. deczemberben földműve
lési miniszter. 

Heyrowsky K á r o l y , vezérőrnagy, szül. 1832. A 
12. gyalogdandár parancsnoka Klagenfurtban. 
Heyse Pál , német költő, szül. 1830. márcz. 15. 

Berlinben. 1854 óta Münchenben él. Irt igen nagy 
számmal verset, novellát, regényt, színmüvet; főleg 
elbeszélései tették nevét ismertté; több drámája is 
nagy sikert aratott. Müvei közül többet magyarra 
lefordítottak. 

Hézag, falazatban az egyes kövek v. téglák kö
zötti tér, melyet habarcscsal töltenek k i : van á l l ó 
és fekvő h. ; h.-olás, a vakolatlanul hagyott fal
felület h.-ainak gondos kihúzása. 

Hiador, Jámbor Pál (1. e.) irói neve. 
Hiamen, város, 1. Amoy. 
Hiányjel, 1. apostroph. 
Hiatus, h a n g r é s , v. h a n g t o r l ó d á s , a verstan

ban két magánhangzó összetalálkozása. melyek közül 
egyik a szó végén, másik a következő szó elején áll. 

pl. Rózsa valék, oly szép, mint maga az ifjú tavasz 
(Bajza). Régibb költőink ugy segítettek ezen, hogy 
az egyiket, rendszerint az elsőt, kilökték (elisio), pi. 
Kazinczynál: Az oktalan bölcs tégedet, ég Ura, 
tagadn'(i) akarna. 

Hiawatha, mondai alak az észak-amerikai indiánok
nál, harezos, ki társait a vadászatra, halászatra s a 
béke mesterségeire tanította; L o n g f e l l o w hason-
czimü eposzának hőse (magyarra ford. Bernátskv 
Ferencz 1883). 

Hibbe, község Liptóm., 2051 lak., a Fehér-Vág m. 
Hibernalis (lat.), téli. 
Hic jacet (lat.), síremlékeken: »Itt nyugszik'. 
Hic Rhodus, hic salta! Itt van Rhodus, itt ugorjai! 

egy aesopi meséből eredő mondás, azzal a jellemzés
sel, hogy: mutasd meg itt, a mit tudsz. 

Hid, ut, vasút, vízvezeték, csatorna összeköttetése 
vmely keresztező vízfolyás, völgy; v. más közlekedési 
vonal felett. Van: á l l ó hid , melynél a hidpálya meg-
mozdithatlan, m o z g ó h., melynél hajózási v. katonai 
czélból a hidpályának egy részét elmozdítani és visz-
szahelyezni lehet, ilyen a görgető- v. toló-, vonó-, 
emelő-, csapó-, forgó-, daru- és hajóhíd ; ide tartozik 
továbbá a repülő h. is. Valamely hid főrészei : h id
p á l y a , f e l s z e r k e z e t (tartósz.) és a l é p í t m é n y 
(alátámasztás, mint: járom, pillér, oszlop). Az álló 
hidak anyaga, fa, kő és vas (Öntött és kovácsolt vas, 
aczél), mint ideiglenes h. katonai czélokra előfordul 
a kötélh. is. Azon mód szerint, amint a felszerkezet 
az alépítményre hat, van: g e r e n d a h., a felszerkezet 
csak függőleges nyomást gyakorol az alátámasztásra; 
a félsz, lehet: egyszerű és összetett fa- és vasgerenda, 
bádogg., párhuzamos, többszögü és ivalaku rács
tartó ; függő h., az alszerkeze'tre ferdén irányuló 
erők lépnek fel, melyek szétbontásuk után vízszintes 
húzást, és t á m a s z t ó h., melynél ezen erők szétbon
tásuk után vízszintes nyomást gyakorolnak az alá
támasztásra; az előbbihez a láncz- és kábel h., vmint 
a függesztő műves h., az utóbbihoz a boltozatos és 
ivhid vmint a feszítő műves h. tartozik. A vasútépítés 
felvirágzásával a vashidak igen elterjedtek, de az 
utolsó években előfordult több vashidszakadás, mely
nek a vas tömecses elváltozása, szerkezeti hiányok 
v. a nagy menetsebesség által előidézett ingó mozgá
sok lehetnek okai, újból a kő, mint a legbiztosabb 
hídépítő anyag felé terelte a figyelmet, s a kőbolto-
zatos hidak a legczélszerübbek mindazon helyeken, 
hol túlságos ferde keresztezés v. a kellő szerkezeti 
magasság hiánya alkalmazásukat nem akadályozza. 

Hidalgó (sp., hijo de algo = vkínek a fia), spanyol 
köznemes. 

Hidalmás, község Kolozsm., 1227 lak. Jbiróság. 
Hidas, disznóhizlalás, négy oszlopon álló deszka-

épitmény; némely vidéken kompot jelent. 
Hidas, 1) község Pozsonym., 1047 lak. — 2) község 

Torda-Aranyosm., 1047 lak. Felette emelkedik a Szé-
kelykő (1117 m. m.), a régi Székely várának romjaival. 

Hidas-Kürt, község Pozsony m., 1627 lak. 
Hidassy Korné l , szombathelyi r. k. püspök, szül. 

1827. jun. 13. Rév-Komáromban. 1873. esztergomi 
kanonok, később vallás- és közoktatásügyi osztály
tanácsos, 1878. czimz., 1883. szombathelyi püspök. 

Hídavatás, ballada A r a n y Jánostól. 
Hidegkút, 1) község Pest m., 1393 lak. Mária-

Remete búcsújáró hely, kápolnájához aug 15, és szept. 
8. járnak. Az ördögárok völgye d. részén húzódik. 
Határában triász mészkövet fejtenek. — 2) H., koz-
ség Temes m.. 3091 lak. 



Hideg-Szamos, 1. Szamos. 
Hidegvizgyógymód, a hideg viznek gyógyczélokra 

való módszeres alkalmazása; régi idők óta használa
tos, 1777-ben Bright hagymáz ellen, 1801. Currie 
skarlátláz ellen ajánlotta. Általános elterjedésüvé 
P r i e s n i t z által lett (Graefenberg) 1826. A h i d e g -
v i z g y ó g y i n t é z e t e k b e n , hol a h.-ot alkalmazzák, 
hideg fürdők, begöngyölgetések, zuhanyok, leönté-
sek, ledörzsölések stb. eszközök, némelykor éh- és 
izzasztó kúrák, tornázás, villamozás használatosak. 
H. ajánlatos némely idegbajoknál, gyengeségnél, né
mely gerinczagybántalomnál, általános táplálkozási 
zavarok, idült hurutok, stb. ellen. A h.-ot ujabb idő
ben ismét nagyon felkarolták s minden képzelhető 
bántalom orvossága gyanánt iparkodnak alkalmazni; 
I. Kneipp-kura. 

Hídfő, azon két parti járom v. falazat, melyen a 
hid két vége fekszik; katonai szempontból vmely 
hid megvédésére emelt védő mű. 

Hídmérleg, 1. mérleg. 
Hídpénz v. h id vám, a hidon átkelésért fizetendő 

dij, melynek jövedelme a hid építési és fentartási 
költségeinek fedezésére szolgál. 
Hidpróba, vas- és betonhidak felépitésök után na

gyobb terhelés által megpróbáltatnak, a behajlás 
mérve mutatja a hid minőségét 

Hidvég, község Háromszék m., 1756 lak. 
Hiéna, hyaena, ragadozó állatcsalád. A c s i k ó s h., 

h. striala, 1 m. h., Észak-Afrikában, Elő- és Közép-
Ázsiában, gyáva, falánk, ragadozó, Afrikában sok
féle mese tárgya ; f o l t o s h., h. crocuta, 1 2 5 m. h., 
Dél- és Kelet-Afrikában az északi szélesség 17°-ig; 
erősebb, a hullákat a sírokból kikaparja. A nagyobb 
b a r l a n g i h., h, sp'elaea, Európában a pliocaen és 
diluviál korszakban élt. 
Hienczek, Vas és Sopron megyebeli németek, kik

nek nyelvjárása a bajor-osztrákhoz hasonlít. Ostele-
pülők, már Arnulf császár idején 888. itt laktak. 
Városaik: Kőszeg (Güns), Sopron (Ödenburg), K.-Mar-
ton (Eisenstadt), Rust. Eredetre ide tartoznak még a 
szepesi hat bányaváros: Szomolnok (Schmölnitz), Re
mete (Einsidel), Stosz, Schwedlér, Göllnitz, Wagen-
drüssel lakosai; továbbá a metzenzéfiek (Abauj), 
dobsinaiak és a krikehajerek Barsban. 
Hierarchia, sacer principatus = a szentek ural

kodása. Alapja az egyházi személyeknek a világiak
tól való megkülönböztetése és külön renddé alakítása. 
A kereszténység terjedésével fejlődött ki a papi rend 
osztályozása; kezdetben püspökök váltak ki, ezek 
az apostolok jogutódai; közöttük, mint Krisztus földi 
helytartója, az elsőség a római pápát illette, mig a 
püspökök teendőik egy részét áldozó papokra, pres-
byterékre és diakonokra (1. e.) bizták. Ebből fejlődött 
az u. n. h.-i rangfokozat (püspök, presbyter, diakon), 
egyszersmind ezen hármas fokozat alkotta a nagyobb 
rendeket (ordines maiores). Kiegészítik a h.-t a püspö
kök különböző fokozatai, ugy hogy h. tulajdqnképen 
az egyház monarchikus kormány formáját jelenti. 

Hierarchikus (gör.), papi. 
Hieratikus (gör.), papi; h.-i i r á s , papi vagy szent 

irás, azon hieroglyph irás, melyet csupán a papok 
használtak. 
Hieroglyph, az egyiptomiak legrégibb és eredetileg 

egyetlen irása, a tárgyaknak lerajzolásában állott. 
Az ilyen jegyek az emlékeken v. bevésve v. mint re
liefek kiemelkedőleg kidolgozva voltak, némelykor 
színezve is. Előfordulnak h.-ek papyrus-tekercsekben, 
de csak szent szövegekben; a Kr. u. II—III. szdban 

a kopt irás háttérbe szorította a h.-ok használatát.I 
A h.-ek megfejtése csak e században sikerült több 
tudósnak. Az első indíték az volt, hogy a Bonaparte 
•Napóleon hadjárata alatt R o s e t t e b e n talált feliratos 
követ Európába hozták. E felirat három alakban volt 
meg: görög, hieroglyph és d é m o t i k u s Írásban; ez 
utóbbi a h.-ékből rövidített szintén egyiptomi és pedig 
a közhasználatban levő irás. De még ezután is évtize
dek teltek el,mig C h a m p o l l i o n franczia tudós 1822. 
»Lettre á M. Dacier« és 1824. »Précis du systéme 
hiéroglyphique* cz. munkáiban végleg megállapította 
a h.-ek olvasását. Még teljesebb a már csak halála után 
1836. megjelent »Grammaire égyptienne«. E kutatások 
alapján kiderítették, hogy a h.-irás eredetileg teljes 
képirás volt, t. i. a szó képét lerajzolták, az elvont v. 
nehezebben lerajzolható szavakat pedig képletesen 
ábrázolták, pl. a saskeselyű képe az anya szót jelen
tette. Később a szó képe már nem magát a szót, hanem 
csak kezdő betűjét jelentette, pl. a sas neve achom, 
a bagolyé m u l a g ' , ez állatok képe jelenté tehát az a 
meg az m betűt. Igy fejlődött ki végre a képírásból a 
hangirás. Champollionon kívül kiváló érdemeket sze
reztek e téren Mariette, Maspero, Brugsch, Lepsius, 
Ebers, stb. egyptologok. 

Hieron, syrakusai uralkodók: 1) I. H., 478 — 467. 
K. e., uralkodott Gelon fivére után, a költők pártolója, 
udvarában élt Simonides, Aeschylus, Pindarus; — 2) 
II. H., Hierokles fia, 269. K. e. syrakusi király, f 215. 

Híeronymi K á r o l y , orsz. képv., szül. 1836. okt. 
1-én Budán. Mint tagositó és főmérnök működött 
Máramaros m., 1867. Mikó Imre gr. közieked. min. 
mellett elnöki titkár, 1868. osztálytanácsos, 1872. 
min. tanácsos és államtitkár, 1882. az osztr.-magyar 
államvasutak magyarorsz. vonalainak igazgatósági 
elnöke és a Lipót-rend keresztese. 1875 óta képviselő. 
Több önálló munkát és kisebb értekezést irt. 

Hierosolyma, Jeruzsálem latin neve. 
Hietzing, falu Bécs közelében. 
Higany, hydrargyrum, meratrius, Hg, elem, előfor

dul mint fém, gyakrabban vegyületekben. Egyedüli 
folyékony, ónfehér fém; f. s. 13.5, p.s. 199, fagypontja 
— 40°. Légenysavban és tömény forró kénsavban 
oldódik. Zsiradékokkal eloszlik (h. v. szürke kenőcs); 
fémekkel ötvényeket alkot (amalgám). Használják az 
arany és ezüst nyerésénél, hőmérők, légsulymérők, 
egyéb készülékek előállítására, a gázelemzésnél, tük
rök készitésénél, gyógyászatban stb. Főleg kénnel 
vegyülve mint c z i n n ó b e r (1. e.) fordul elő, melyből 
hevítés által nyerik. Előfordul Szepesmegyében, Kraj-
nában, Spanyolországban, Kaliforniában. Vegyületei 
az iparban, kivált pedig a gyógyászatban használa
tosak (1. h. készítmények). 

Higanychlorid, 1. higanykészitmények. 
Higanychlorür, 1. higanykészitmények. 
Hlganykenőcs, 1. higany. 
Higanykészitmények, a higanynak különböző ele

mekkel alkotott vegyületei, melyek leginkább mint 
gyógyszerek használatosak. A higanyoxydűl, Hg sO, 
fekete por, mely ammóniákkal mercurius solubilis 
Hahneman vagy hydrargyrum oxydulatum nigrum 
gyógyszert (Hg8NH2)NOs adja. A h i g a n y o x y d , 
HgO, téglavörös por, hajófenekek bevonására és a 
festészetben használatos; mint gyógyszer h. praecipi-
tatum s. oxydatum rubrum, nedves uton előállítva 
(sárga) hyd. p. oxyd. flavum név alatt ismeretes. 
H i g a n y k é n e g , HgS, fekete, h. sulfuratum nigrum, 
v. vörös, h. sulf. rubrum s. cinnabaris. A h i g a n y 
c h l o r ü r v. ca lomel , édes higany, Hg8Cla, jegeczes, 



sárgás-fehér, Íztelen, világosság által megfeketedik, 
óldhatlan, illékony ; vizszerü székletétet okoz, gyer
mekek agybántalmai, bujakór, szemlob, stb. ellen s 
mint húgyhajtót használják. H i g a n y c h l o r i d , subli-
tnat, corrosiv, maró h., HgCl2, színtelen, jegeczes, 
vízben, borszeszben, aetherben oldható, illó, nagyon 
mérges; az iparban a kelmefestésnél, fapáczolásra, 
•anilinveres készítésére, mint gyógyszert, főleg erős 
fertőtelenítő hatása folytán antisepticum gyanánt 
használják. Jóddal a h. a h. bijodatum rubrum (Hgl9) 
és&h.jodaíum flavum (Hg 2I 2) gyógyszereket alkotja. 
A higanysók mind igen erős mérgek. 
Higanykura, a higanykészitmények alkalmazása a 

bujakór gyógykezelésénél. 1) B e d ö r z s ö l é s r e a 
szürke higanykenőcs használatos, 1 — 5 grnyi ada
gokban, két tenyérrel, még pedig az első napon a két 
alszár hajlító, a másodikon a két czomb belső felüle
tén, a harmadikon a hason, a negyediken a törzs két 
oldalán, az ötödiken a két kar hajlító felületén, a 
hatodik napon meleg fürdő veendő. 2) Bőr a lá fecs-
kendezés , mely erősebb és gyengébb higanysó-
oldatokkal (hydrarg. salicyl., hydrarg. sozojodol.) 
történik. 3) S u b l i m á t fürdők, veleszületett buja
kórnál. 4) H i g a n y f ü s t ö l é s . 5) Be lső h i g a n y 
g y ó g y m ó d , különböző h.-készítmények belső ada
golása. 

Higanymérgezés, hydrargyrosis, felléphet higany
gőzök belégzése (p. o. tükörgyárakban), higanyke
nőcs bedörzsölése, valamint higanykészitményeknek 
hosszas belső használata után (bujakór). H e v e n y h. 
tünetei: nyálfolyás, foghuslob. szájfekélyesedés ; az 
i dü l t é i : általános sorvadás (kachexia mercurialis), 
fogak kihullása stb. Kezelés : chlorsavas kálium 
(5 : 100) toroköblögetések, erősítő étrend, vas, lég
változás. 
Higanyötvözetek, amalgamok, 1. foncsor. 
Higanyoxyd, 1. higanykészitmények. 
Higanyoxydul, 1. higanykészitmények. 
Higanyvegyületek, 1. higanykészitmények. 
High church (ang., háj csörcs), az anglikán egyház. 
High lífe (ang., háj leif), az előkelő világ. 
Higitás, folyadékoknak vizzel v. más folyadékokkal 

való keverése oly czélból, hogy az illető anyagnak 
hatása csökkentessék; higitani szokás a savakat, tö
mény oldatokat, gyógyanyagokat stb. 
Higviricz, glycyrrhiza, növény a pillangósak (papi-

lionaceae) rendjéből. Az é d e s h., gl. glabra, gyökere 
adja az édes gyökeret, radix liquiritiae, 1. édesgy. 
Hild Gyula , altábornagy, szül. 1837.; a kolozsvári 

6. honvédkerület parancsnoka. 
Hildebrand, szerzetes, a későbbi VII. G e r g e l y 

pápa (1. e.). 
Hildegarde főhgné, Albrecht főhg neje, I. Lajos ba

jor király leánya, szül. 1825. jun. 10., 1844. ment 
nőül Albrecht főhghez. f 1864. ápr. 2. 
Hildesheim (Bennoburg), a hannoveri tartomány 

h.-i kormánykerületének (ter. 5331 km 8, 476.236 lak.) 
fővárosa az Innerste m., 33.000 lak. A városnak kö
zépkori színezete van, régi székesegyháza (800 éves 
rózsatő) és több templom. Római leletek. 
Hilgermann L a u r a , énekesnő, szül. 1867. okt. 13. 

Bécsben. 1890 óta a bpesti operánál működik. 
Hill Rowland , az angol postaügy reformátora, 

szül. 1795. okt. 3. Kidderminsterben. 1837. indítvá
nyozta a postai szállítás olcsóbbá tételét, nevezete
sen a közönséges levelek szállítási dijának 1 pennyra 
(5 krra) való leszállítását, a mit 1840. az angol par
lament el is fogadott s mi más országokban is köve

tésre talált. 1856 — 64. postaügyi miniszter, f 1879. 
aug. 27. 

Hille (Hillah), város Bagdad török vilajetben, az 
Euphrat m. Babylonia romjai. 

Hillern Vilma, irónő, szül. 1836. márcz. 11. Mün
chenben. Számos regényt irt, melyek közül néhány 
magyarra is lefordíttatott. 

Hím, a külön ivaru állatoknál a női pete terméke
nyítésére szolgáló ondót (sperma) elválasztó egyed. 

Himalaya, a tevejuh hosszúszőrű gyapjából készült 
szövet v. kendő. 

Himalaya, a föld legmagasabb hegysége Ázsiában 
az Indus és Brahmaputra folyamok közt; északi 
lába Tibetbe, a déli az előindiai alföldbe esik. Fel
oszlik: Ny ugat-H.-ra az Industól Satledsig, Közép -
H.-ra az Arunig és Kelet-H.-ra Ássam k.-i részéig. 
Az é.-i és d.-i részen az állat- és növényvilágnak fel
tűnő ellentéte nyilvánul, a d.-i lejtőn, hol az eső és a 
hó a magas helyeken óriási mennyiségben hull, a 
növényvilág változatos és gazdag, mig Tibetben a 
növényzet gyér, de az állatvilág nagyobb mérvben 
van képviselve mint amott. Lejtőin 1200 m.-ig tro
pikus növényzet tenyész, 3000 m.-ig erdők koszo
rúzzák, 5000 m.-ig terjed a fű-határ és azon tul örö
kös hó borítja a csúcsokat. Középmagassága 4570 
m., egész egy negyeddel magasabb az Andeseknél. 
Legmagasabb csúcsai: a Gaurisankar (1. e.) Nepál és 
Kelet-Tibet határán, 8839 m., a Kantsindsinga 8582 
m., Dhavalagiri (1. e.) 7955 m. A H.-ban erednek az 
Indus, Ganges, Dsamna, Brahmaputra, Satleds stb. 
hatalmas folyamok 

Himalaya-államok, a Himalayaban fekvő indiai ál
lamok, ide tartoznak: Nepál, Bhután, Assamtól é.-ra 
fekvő törzsek országai, ter. 234.000 km 8, 3,300.000 
lak., kik hindukkal vegyült mongolok, tibetiek, hátsó-
ind. népfajok, vallásra nézve brahmanok és buddhis
ták. Fontosabb városok: Khatmandu (Nepál), Punakha 
(Bhután). 
Himba, b a l a n c i e r , egyensulyzó, különösen a 

Watt-féle gőzgépnél, 1. gőzgép. 
Himera, görög város a H. folyó m., Sziczilia part

ján épült; 408. Kr. e. pusztult el. 
Himesháza, község Baranya m., 11.637 lak. 
Himfy, K i s f a l u d y S á n d o r költői álneve, mely 

alattszerelmi dalait kiadta; a »H. Szerelmei* I. része : 
a * Kesergő Szerelem*, 1801. jelent meg Budán, me
lyet 1807. a II. rész : »Boldog Szerelem*, követett. 
Á sonettre emlékeztető versalak, melyben a költő 
dalait irta, H i m f y - v e r s s z a k néven ismeretes s 
12 trochaikus sorból áll, pl. : 

A bereknek gyors kaszási 
Már utolsót vágának ; 

Az árnyékok óriási 
Hosszúságra nyulának ; 

Mi ott járánk, meg-megállánk 
A rét magas fiivében ; 

S hogy a bíírü'n általszállánk 
A. folyamnak mentében, 

A folyamba tekintettünk 
t s alattunk és felettünk, 

És bennünk is a menny volt, 
S szivünkben szent tűz lángolt. 

(Bold. Szer. 35. dal.) 
Himjariták (Homeriták), egykoron hatalmas sémita 

nép Arábiában, birodalmukat a mohammedán hitű 
arabok foglalták el. 

Himlő, variola, heveny fertőző betegség, mely a 
fertőzés megtörténte után 8 — 14 nappal lép fel, ma
gas láz, szédülés, heves kereszttáji és izületi fájdal
mak és deliriumok kíséretében. Ezen tünetek után 
2 — 4 nappal tör ki a kiütés: eleinte piros, kissé kiemel-



kedő foltok, majd hólyagok alakjában, melyek tar 
talma eleinte tiszta, majd genyes és középen behuzó-
dást (köldök) mutat. A kiütésnek az egész testre való 
elterjedése közben (kb. 3 nap) a láz alább hágy, azon
ban kb. a 8-ik napon ismét felemelkedik (genye-
dési láz) s fenyegető lesz. A kiütés megjelenésétől kb. 
10. napra a hólyagok beszáradnak és foltok v. hegek 
visszahagyásával lehullanak. Anyákhártyákon fejlődő 
hólyagok (különösen torok, gégefő) folytán nyelési és 
légzési nehézségek támadhatnak. A h.-t életveszé
lyessé főleg a fellépő bonyodalmak, u. m. tüdő- és 
mellhártyalob, phlegmone, üszök, genyvérüség teszik; 
veszélyes szemgyuladások is gyakran fellépnek. A h. 
legsúlyosabb alakja a f eke t eh . , melynél a bőrben sötét 
kékesvörös csomók és foltok lépnek fel, belső vérzések
kel. Ezen foltok szine a bőr szövete közé történt ki
sebb vérzésnek eredménye. A f. himlő rendszerint már 
az első napokban halálosan végződik. A h. kezelése 
főleg tüneti. Fejre hideg borogatások, a hólyagok 
megalvasztására xylol. Viszketés ellen hideg boro
gatások, zsiros bedörzsölések ; láz ellen hűvös für
dők. Ovgyógymód a himlőoltás (1. e.), melynek álta
lános elterjedése óta a h. valódi alakjában alig lép 
fel és a X. század óta pusztító h. járványok súlyos 
jellege rendkívül csökkent. Védhimlőoltásban része
sült egyéneknél a h. csak mint á l h i m l ő , varioloid, 
szokott fellépni, a hólyagok genyesedése és súlyosabb 
bonyodalmak fellépése nélkül. — A bárányhimlőről 
(varicella) 1. bárányhimlő. 
Himlőoltás, vaccinatio, a tehénhimlő ható anyagá

nak az emberi vérbe való átvitele. A tehénhimlő 
(variola vaccina) a tehén tőgyén fellépő csomós ki
ütés, mely 9—10. napján éri el kifejlődése tetőfokát 
és hegek hátrahagyásával gyógyul. A csomók tar
talma (himlőnyirk) az emberi bőrön eszközölt kar-
czolásba átvive, az oltás helyén hasonló csomókat 
idéz elő, melyek meggyógyulása után az oltott egyén 
7—10 évig oltalmazva van a valódi himlő által való 
fertőzés és még tovább is a h. súlyosabb alakja ellen. 
Ezen idő lefolyta után ujraoltás, revaccinatio, szüksé
ges. Az oltás történhetik védoltásban részesült egyé
nek nyirokjából is, azonban ily módon az illetőnek 
esetleges alkati bántalmai (bujakór, gümőkór) az ol
tandó egyénre átvitetnek. Ezért az állati (rendesen 
borju-nyirok) oltóanyag előnyösebb, mint a humani
zált (emberi) ny. — A védhimlőoltást Ázsiában már 
régi időkben ismerték, egyes esetekben Európában 
is alkalmazták ; általános elterjedését a Jenner angol 
orvos által 1796. eszközölt kutatásoknak köszöni. 
Jelenleg a védhimlőoltás gyermekeknél törvényileg 
kötelezett intézmény. 

Himnős, hermaphrodit, azon állat, melynél a nem
zőképes hím és női ivarszervek ugyanazon egyeden 
fordulnak elő (valódi h.-ség, hermaphroditismus). 
Alsóbbrendű állatoknál és a legtöbb növénynél sze
repel, azonban csak alakilag, az önmegtermékenyités 
kizárásával. A magasabbrendü állatok is fiatal, illetve 
ébrény korukban h.-ek, később azonban vagy a hím 
vagy a nő ivarszerv visszafejlődik v. elváltozik s 
pusztán különivaruság marad fenn. Az emberi him-
nősek eg3'ik v. másik nemhez tartozók, tökéletlenül 
fejlődött s teljesen el nem különült ivarszervekkel. 

Himnus, 1. hymnus. 
Himpfner Béla, az aradi főgymn. igazgatója, szül. 

1854. Temesvárt. 1886. a jászberényi, 1891. az aradi 
főgymn. igazg. Irt classica-philologiai értekezéseket. 

Himpor, 1. porzószálak. 
Himtag, penis, 1. ivarszervek. 

Hinár, najas, egyszikű növény a hinárfélék (naja-
deae) rendjéből. Vizekben tenyész. Fajai a n a g y h., 
n. major, levele szálas, kikanyaritottan fogas ; a fo
gak szálka végűek ; levélhüvelyei épélüek ; kis h., 
n. minor, a levélhüvelyek pillafoguak. 

Hinc illae lacrimae (lat.), innen vannak a könnyek, 
H o r á c z szavai (Epist. I. 19, 41) ; ebben az értelem
ben : Ez tehát az ok ! 

Hindosztán, a hinduk földje, az egész elő-indiai 
félsziget, szűkebb ért. e félsziget északi része, mig a 
délinek neve Dekhan (1. e.). 

Hindu, Elő-India benszülött lakóinak, főleg a Gan-
ges-vidék árja törzsének neve. 

Hindukus (Hindukok), zord hegység Ázsiában, 
Afghanisztánban, a Himalaya nyugoti folytatása, 
legmagasabb csúcsa 7000 m. 

Hinke J á n o s , ellentengernag}'-; sz. 1837., kikötő
parancsnok Pólában. 

Hinkmár, reimsi érsek, kora legjelesebb főpapjai
nak és államférfiainak egyike, szül. 806., érsekké vá
lasztatott 845. Kopasz Károly és Német Lajos király
nak viszályait ügyesen tudta kiaknázni az egyház 
javára, s a frank egyház kiváltságainak védelmére ; 
a pápasággal is szembe szállott. 861-től vezette a 
frank birodalom évkönyveit, f 882. 

Hinschius Pál , német egyházjogtudós, szül. 1835. 
decz. 25. Berlinben. 1863. Halle, 1865. Berlin. 1868. 
Kiéiben tanár, 1872. ismét Berlinben. 1 8 7 2 - 8 1 . a bí
rod, gyűlés tagja. Számos egyházjogi munkát irt. 

Hintett érez, azonérczelőjövetel, a midőn az ásvány 
finoman felosztott állapotban, beszórva fordul elő a 
kőzetben. 

Hiob (Job), a hasonnevű ó-testamentumi könyv fő
személye, vagyonos, istenfélő férfi Ur országban, kit 
a sátán, hogy kipróbálja Istenbe vetett hitét, megfosz
tott vagyonától, gyermekeitől és nehéz betegséggel 
sújtott. Szenvedéseiben meglátogatják Elifaz, Bildad 
és Zofer barátjai, kikkel az isteni gondviselés felől 
párbeszédet folytat. Később ismét visszanyerte mind
azt, a mit elvesztett. 

Hiobposta, gyászhír. 
Hiogo (Fiogo), kikötőváros Nippon japán szigeten 

az Osaka öböl m., 42.000 lak. Mellette Kobé város. 
Hip ! hip ! hurrah! (ang.), az angoloknál : éljen ! 

háromszor ismételve. 
Hípparchos, Peisistratosnak, Athén uralkodójának 

fia, testvérével Hippiassal (1. e.) követte atyját az ura
lomban; Kr. e. 514. Harmodius és Aristogiton meg
gyilkolták. 

Hippias, Peisistratos fia, athéni uralkodó, elűzve a 
spártaiak segélyével, 490. K. e. a perzsák pártfogá
sávalvisszatért Athénbe, f Lemnosban a marathoni üt
közet után. 

Hippo (H. Regius, most Bona), város Numidiában, 
a Földközi tenger m. Itt f szt. Ágoston 430. mint e 
város püspöke. 

Hippodamia, Oenomaos elisi király leánya. Pelops 
kocsiversenyben nyerte őt nőül, tőlük származott 
Atreus és Thyestes. 

Hippodrom (gör.), a régi görögöknél versenytér ló-
és kocsiversenyek számára; a leghíresebb az olym-
piai és a byzanczi volt, melynek építését Nagy Kon
stantin fejeztette be; a versenyben mindig 4, később 
6 fogat vett részt; mindegyiknek meg volt a maga 
szine ; e színeket viselték a VI —VII. században a 
politikai pártok is Konstantinápolyban. 

Hippokrates, 1) az ó-kor leghíresebb orvosa, szül. 
460. Kr. e. Kosban, beutazta Görögországot, Kis-



Ázsiát, Skythiát, Libyát, f 364. (377.) Larisszában. 
Gyakorlatba hozta az Asklepiádok tanait, megala
pította a krízisek és a diaetetika tanát. — 2) H., ma-
thematikus a Kr. e. 5. szdban; szül. Chiosban, Athén
ben tanított, megírta a mértan rendszerét (Stoicheia), 
megoldotta a delosi problémát, feltalált egy mértani 
ábrát a kör négyszögesítésére (lunula Hippokratis). 
Hippokrene (gör.), a Pegasus patkónyomából tá

madt költői forrás, a költői ihlet forrása, a Helikon 
mellett. 
Hippolog (gör.), lóismerő. 
Hippolyt, bibornok, esztergomi érsek, Estei Herkules 

ferrarai herczegnek és Eleonórának, Beatrix magyar 
királyné nővérének fia. szül. 1479. Mátyás az 5 éves 
gyermeket neje és sógora óhajtására esztergomi ér
sekké nevezte ki. 1492. bibornok lett, 1494. elhagyta 
az országot s 1497. érsekségét a Bakócz által felaján
lott egri püspökséggel cserélte fel. Ezenkívül 1497-től 
a milanói, 1502-től a capuai érsekségeket és 1503-tól 
a ferrarai püspökséget is birta. f 1520. szept 23. 
Ferrarában. 

Hippolyta, az amazonok királynője, kinek Arestől 
nyert övét Herakles nehéz harczban szerzé meg 
Admeté, Eurystheus leánya számára. 
Hippolytos, Theseus és Hippolyta fia, kibe mostoha 

anyja, Phaedra halálosan beleszeretett; de H. nem 
viszonozta szerelmét, mire Ph. azzal vádolta, hogy erő
szakot akar rajta ejteni. Poseidon erre megijesztette 
H. lovait, melyek neki vadulva gazdájokat agyon 
taposták. Euripides H. czimü tragédiájában dolgozta 
fel e tárgyat. 
Hippopotamos (gör.), víziló. 
Hiram, tyrusi király, Dávid és Salamon zsidó kirá

lyok barátja és szövetségese. 
Hirdetési bélyegadó, több példányban, nem kéz

irat utján kiállított hirdetmény 1250 cm2 nagyságig 
1 kr.. ennél nagyobb 2 kr., belföldi hírlapokban v. 
folyóiratokban 30 kr. bélyegilleték alá esik. A h. b. 
alól fel vannak mentve közhatóságok és hivatalok, 
községek, egyházi és vallási felekezetek hivatalos 
közzétételei, továbbá azon hirdetmények, melyeket 
egyletek v. magánosok emberbaráti v. jótékonysági 
czélokra tesznek közzé. 

Hirdetmény, hatóság, főleg bíróságok által közre
bocsátott felhívás. Főkelléke, hogy a bíróságnál az 
eczélra rendelt helyen kifüggesztessék; h.-i e l j á r á s 
nak van helye minden oly esetben, midőn azoknak, 
kik vmely kérdésben érdekelvék, tartózkodási helye 
ismeretlen ; abból áll, hogy a kérdés tényállását rövi
den előadó h.-ben a bíróság felhívja az érdekelteket, 
hogy bizonyos határidőben jelentkezzenek. Fontos 
a h.-i e. az örökösödési ügyekben, midőn az ismeretlen 
Örökösöket hívják jelentkezésre : Prts 576. §., továbbá 
értékpapírok megsemmisítésénél. H.-i idézésnek akkor 
van helye, ha alperes lakhelye ismeretlen v. külföl
dön tartózkodik, ez esetben számára ügygondnokot 
neveznek, őt pedig h.-ben felszólítják, hogy képvisel-
tetéséről gondoskodjék. 

Hírharang, pletyka, hireket terjesztő ember. 
Hirlap, naponkint v. meghatározott időben meg

jelenő újság, mely hireket s általában közérdekű, 
politikai v. közművelődési napi eseményekkel kap
csolatos közléseket hoz. A szerint, a mint hetenkint 
v. naponkint jelenik meg, van he t i és n a p i 1.; a mint 
reggel v. délután, van r e g g e l i és e s t i lap ; a sze
rint, a mint tartalmában a politika v. bizonyos szak 
lép előtérbe, van p o l i t i k a i , s z é p i r o d a l m i , köz
g a z d a s á g i , m ű v é s z e t i , t a n ü g y i stb. h. Az első 

hirlap a XVI. sz. második felében Velenczében jelent 
meg ; a kormány adta ki s ára egy rézpénz ( g a z e t a , 
innen spanyol, franczia és angol neve) volt. Hazánk
ban az első hirlap latin nyelven a XVII. század ele
jén jelent meg, az első magyar nyelvű lap Ráth 
Mátyás »M. Hirmondó«-ja volt, mely 1780. jun. 1. 
Pozsonyban indult meg ; Pesten az első lap 1788. 
jelent meg, de csak 1830. után vett a magyar hirlap-
L-ás lendületet s a beálló reformmozgalmakban a 
nemzeti érdekek egyik előharczosa volt. Széchenyi 
István gróf, Kossuth Lajos, Szalay László, Eötvös 
József, Csengery Antal, Trefort Ágoston stb. szere
peltek ama kor hirlapirói közt, kikhez Petőfi és Jókai 
is csatlakoztak ; 1848/9. a magyar lapok száma már 
86 volt, de az idegen kormány elnyomta s 1850. csak 9 
lap jelent meg; ez évben indult meg a Pesti Napló, mely 
legrégibb politikai napi lapunk. A nemzet jogainak 
visszaszerzésében és anyagi-szellemi érdekeinek eme
lésében a nehéz viszonyok daczára is tevékeny részt 
vettek a magyar hírlapok s egy hírlapi czikk. Deák 
Ferencz húsvéti czikke (Pesti Napló 1865. húsvét) 
vezette be a kiegyezési tárgyalásokat. 1867 óta a 
hírlapok száma évről évre szaporodott s 1892 elején 
676 magyar nyelvű hirlap és folyóirat jelent meg ; 
a nem magyar nyelvű lapok és folyóiratok száma 
157 s igy a magyar korona területén a mondott idő
ben 863 lap és folyóirat volt. L. Thaly Kálmán, Az 
első magyar hirlap (Akad. Ért.), Ferenczy József. A 
magyar hírlapirodalom tört. (Bpest, 1887.) és idősb 
Szinnyei József évi közleményei a >Vasárnapi 
Újság «-ban. 

Hirlapbélyeg, bélyegilleték, melyet a megjelenő 
hírlapok minden egyes szám után fizetnek; nálunk 
az 1869: XXIII. t.-cz. szüntette meg. 

Hirlapiró, journalista, a ki hivatásszerűen hírlap
írással foglalkozik; h í r l a p i r o d a l o m , j o u m a l i s -
t ik a v. j o u r n a l i s m u s , vmely nemzet időszaki iro
dalmának összesége, 1. hirlap. 

Hírlapírók nyugdíjintézete (magyarországi), Bu
dapesten, intézet, melyet a magyarországi hivatás
szerű hirlapirók alapítottak s mely 1881. jul. 1. lépett 
életbe. Czélja a hírlapíróknak munkaképtelenség ese
tén rokkantsági járulékot, 30 évi tagság után nyug
dijat, özvegyeiknek és árváiknak nyugdijat biztosí
tani. Jövedelmei a tagok befizetései és adományok. 
Elnöke Falk Miksa, titkára Heltai Ferencz. 

Hirsch, 1) Mór i cz , gcreuthi báró, sz. 1831. decz. 
9-én Münchenben. Számos és milliókat képviselő 
alapitvánj't tett felekezet-és nemzetiségre való tekintet 
nélkül ; állandó jótékonysági irodát létesített Bpest, 
Paris, London, Bécs, Lemberg, Krakó, Jeruzsálem s 
New-York városokban. Az orosz zsidóknak Argen
tiniába való telepitésén fáradozik s e czélra roppant 
összeget áldozott. Hazánkban is nagybirtokos. — 
2) V i l m o s , vezérőrnagy, sz. 1836. A 49. gyalog
dandár parancsnoka Bécsben. 
Hirschler I g n á c z , orvosjeles szemész,szül. 1823. 

Pozsonyban. 1868. az izraelita congressus elnöke, 
1869. a m. tud. Akadémia 1. tagja, a főrendiház szer
vezésekor ennek tagja. Több szemészeti dolgozatot 
irt. f 1891. nov. 11." 

Hiskia, Judaea királya 728—697. Kr. e. A bálvány
imádást elnyomta. Ez időben élt Ezsájás próféta. 

Hispánia (lat.), Spanyolország. 
Hissar, 1) tartomány Bokharában, ter. 4500 km 2, 

200.000 lak ; — 2) Pandsab indo-brit tartomány 
kormánykerülete, ter. 21.638 km 2, 1.311.067 lak. 
Fővárosa H. 



Hissarlyk, domb Troas kis-ázsiai régi tartomány
ban, hol Schliemann a régi Trója felkutatása czéljá-
ból ásatásokat eszközölt. 

História (lat.), történet. 
His tor ikus (lat.), történesz. 
Histrio (lat. = tánczos), római komédiások, kik 

fuvolakiséret mellett tánczokat adtak elő; később ált. 
a színészek neve, ma már csak megvető értelemben. 
Okleveleink a régi magy. énekmondókat (1. e ) e név
vel is jelölik. 

Hiszek-egy, credo, az apostoli hitvallás, mely e 
szóval kezdődik; a mise egy része, mely a hitvallást 
tartalmazza. 

Hisztéria, hysteria, 1. méhszenv. 
Hit, az isteni igazságok, a vallás tantételeinek 

elfogadása. 
Hitágazat, d o g m a , 1. e. 
Hitbér, dos, hazai jogunkban azon jutalom, mely a 

házas nőt házassági hűsége elismeréséül férje javai
ból megilleti, kétféle : t ö r v é n y e s (d. legális), sze r 
z e m é n y i (d. scripta) h.; amaz törvény alapján illeti 
a nőt s a törvény többféle kiváltsággal ruházta fel és 
pedig a férj javaira visszatartási joga, csőd esetén 
elsőbbsége van az általános tömeggel szemben, mely 
joga el nem évül; le vannak kötve a férj összes javai 
s bármely vagyonból követelheti kielégítését; összege 
főuraknál 400 frt, nemeseknél és polgároknál 200 frt, 
a volt jobbágyoknál 40 frt; megszűnik elengedés, há
zasságtörés, hűtlen elhagyás következtében. A sze r 
z ő d é s e s h. esete akkor áll be, ha a férj nejének öz
vegysége esetére vmit kötelezett; tehát szabad egyez
kedés tárgya s alapfeltétele az özvegység s igy elválás 
esetén nem követelhető, elsőbbség nem illeti; a t. sz. h. 
együtt nem követelhető. A v i s z o n y o s h.(contrados), 
midőn a házasfelek özvegység esetére kölcsönösen kö
teleznek egymásnak bizonyos pénzösszeget. 

Hitbizomkay,fideicomtnissum, tulajdonképen csa
l á d i h., azon vagyon, melyet az arra jogosított kir. 
jóváhagyás mellett elidegenithetlennek nyilvánít azért, 
hogy örök időkre v. legalább több nemzedéken át a 
család tekintélyének fentartására szolgáljon. Hazánk
ban először az 1687 : IX. t.-cz. intézkedik a h.-ról, 
midőn az ősiségi törvények elegendőknek nem bizo
nyultak többé; ujabban az 1862. okt. 9. kelt kir. leirat 
és az 1869. ápr. 7. kelt ig. min. rendelet intézkedik. 
Ezek szerint kellékei: 1. az alapítás, vagyis a vagyon 
megjelölése, mely lehet ingó és ingatlan; 2. a kir. jóvá
hagyás, az ez iránti kérvény az ig. minisztériumhoz 
nyújtandó be; felállítható még életében az alapitónak 
v. halála esetére. Ha a király jóváhagyja, következik 
a h. biztosítása, leltár felállítása és gondnok kirende
lése által; h.-i b i r t o k o s rendelkezési joga korlá
tozva van a várományosok, vagyis azok joga által, 
kiket a h. utána fog illetni ; ennek következtében a 
haszonvevő tulajdonos minden jogával és kötelessé
gével bir, azért is a h. állagát v. egyáltalán nem, v. 
csak megszorítások és a h.-i biróság jóváhagyása 
mellett változtathatja meg ; adósságok biztosítására 
a h.-nak harmadrésze köthető le, ugy azonban, hogy 
a / 3 -ad rész teljesen szabadon maradjon. A h. meg
szűnik, ha a vagyon elenyészett v. az arra jogosí
tottak kihaltak. Az örökösödési sorrendet a h. alapi
tója határozza meg, elsőszülöttségi, íz- v. korörök
ség szerint. A h.-i birtokos halálával uj leltár készül 
és e szerint adatik át. 

Hitel, a bizalom az iránt, hogy vki elvállalt vagyon
jogi kötelességeit teljesíteni akarja és erre képes is. 
A h. alapja a kölcsönvevő fizetési képessége és aka

rata. Jellegét tekintve van á l l a m - é s m a g á n h i t e l , 
czélját tekintve m e z ő g a z d a s á g i , i p a r i és ke
r e s k e d e l m i h i t e l ; a fizetésteljesités időhatára 
szempontjából r ö v i d e s h o s s z a b b lejáratú h., gya
korlati alakjait tekintve k ö n y v - , v á l t ó - , utal
v á n y - , g i r o - , b a n k h. A h. alapját tekintve lehet 
s z e m é l y i , mely a kölcsönvevő egyéniségébe vetett 
bizalmon és annak általános vagyonj viszonyaiban 
gyökeredzik, v. d o l o g i , midőn a hitelező jogot nyer 
arra, hogy a kölcsönvevő vmely javát megtarthassa, 
ha a k. kötelezettségének nem felel meg. 

Hitel, gróf Széchenyi István hires munkája, 1830. 
jelent meg. 

Hitelbank, magy . á l t a l á n o s , 1867-ben 6 millió 
frt alaptőkével alakult részvénytársaság, mely azon
ban uj részvények kibocsátása által alaptőkéjét már 
14 millió frtra emelte ; Magyarország legnagyobb 
bankintézete, mely, mint a Rothschild-csoport tagja, 
a magyar állam bankárjaként szerepel. A h.-részvény 
a bpesti tőzsde egyik jelentékeny üzérkedési papírja. 

Hitelbiztosítás, a zálog által nem, v. nem eléggé 
fedezett követelések biztosítását czélozza. Egyik 
alakja a jelzálog b. (1. e.), továbbá az óvadék -
b i z t o s i t á s , mely óvadékot nyújtani kötelezett 
hivatalnokoknak az ó. adását lehetségessé teszi. 
Először 1869-ben a lipcsei életbiztosító társaság 
vette fel üzletkörébe, ma már a biztosító intézetek 
egész sora (hazánkban is több) foglalkozik a bizt. 
ez ágával. 
Hiteles helyek, loca credibilia v. authentica, régi 

jogunkban azon intézetek, melyek előtt jogügyleteket 
teljes joghatálylyal kötni, továbbá végrendelkezni 
lehetett és melyeknek az előttük kötött jogügyletekről 
kiadott bizonyítványai teljes jogerejüek voltak. Ily h. 
h. azon r. kath. káptalanok és conventek voltak, me
lyek közhitelű pecséttel és orsz. levéltárral bírtak, 
majdnem valamennyi székes- és társas káptalan. 
1723 előtt a h. h.-nek a bíróságok peres eljárásában 
nevezetes szerepök jutott; nélkülök sem idézés, sem 
tanúvallomás, sem bir. végrehajtás nem történhetett. 
Ezen nagy jelentősegüknél fogva és azért, mert levéltá
raik igen fontos családi és országos okmányokat tar
talmaztak, a püspökök a megyéjökben levő h. h.-et 
évenkint tartoztak meglátogatni. A h. h. szabálytalan 
eljárása a hűtlenség esetei közé tartozott. Erdélyben 
két h. h. volt : a gy ulafehérvári káptalan és a kolos
monostori convent. 

Hitelesítés, tanúsítása annak, hogy valamely jogi 
ténykedésnél v. okirat felvételénél a kellő alakszerű
ségeket a felek megtartották, v. hogy személyesen 
működtek közre ; h i t e l e s í t é s i t á r g y a l á s , a bűn
vádi eljárásban : mikor a biróság arról győződik meg, 
hogy az esetben, ha a tanukat a vizsgálat folyamá
ban tett vallomásaikra megesküdteti, az eljárás be
szüntethető, e végből tárgyalást tüz ki, minek foly
tán a végtárgyalás elmaradhat. 

Hiteles személyek, personae credibiles, azok vol
tak, kiknek közhitelű pecsét alatt kiadott okiratai 
teljes hitellel bírtak. Ilyenek voltak Magyarországon 
1867-ig a kir. főkanczellár, az ország nagybirái, az 
itélőmesterek ; Erdélyben a h. sz. rendszeresítve nem 
voltak, csupán az erdélyi kir. tábla elnökének és 
itélőmestereinek volt közhitelességü pecsétjük. 

Hitelező egyesület, nagyobb kereskedelmi helyen 
a nagykereskedők egyesülete oly czélból, hogy az 
adósok vagyoni és hitelviszonyai felől egymást érte
sítsék és a késedelmező adóssal szemben közösen 
járjanak el. Ilyen h. e. van Bpesten is. 



Hitelintézet, a hitel támogatását és előmozdítását 
czélzó, a hitelező és kölcsönvevő közt mintegy köz
vetítő szerepet játszó intézmény ; vannak bankok (1. 
e.). kölcsönpénztárak, zálogházak, mezőgazdasági 
h. egyletek, önsegélyző egyl., h. szövetkezetek stb. 
Hiteljegy, 1) a kereskedő által átvett, de ki nem 

fizetett áru ellenértékéről kiállított kötelezvény, mely
ben fizetését igér bizonyos időpontra ; 2) mindazon 
Írásbéli okmány, mely pénzbeli tartozást fejez ki és 
bizonyos, határig, mint a készpénz, kézről-kézre jut
hat; e tulajdonságát annak köszöni, hogy könnyen 
V. egyszerű átadás ( b e m u t a t á s r a s z ó l ó h.), v. 
forgatmány (1. e,) által juthat másnak birtokába. 
Hitellevél, accreditiva, megbízó és felhatalmazó 

okirat, melynek tulajdonosa a kibocsátó számlájára 
ennek üzleti barátainál pénzt vehet fel; kül. utazó 
egyéneknél nagyon előnyös, mert az illetőknek nem 
kell maguknál készpénzt tartaniok. Ha a h.-ben nincs 
meghatározva azon összeg, melyet a h. tulajdonos a 
h. alapján felvehet, n y i l t h. a neve. Ha a kibocsátó 
egyszerre több helyen nyit hitelt a h. birtokosának, 
kör-h.-nek hivják. 
Hitelrészvény, tőzsdén használt rövidített neve a 

bécsi osztr. kereskedelmi és ipar-hitelintézet részvé
nyeinek, melyek nemzetközi üzérkedés tárgyai és ár
folyam-hullámzásuk a tőzsde hangulatára és a többi 
értékpapír árfolyamára jelentékeny hatással van. 
Hitelszövetkezet, megye i , az egy megyében lakó 

földbirtokosoknak szövetkezeti alapon való egyesü
lése oly czélból, hogy hitelszükségletüket kielégítsék. 
Az első Pestmegyében alakult. 
Hitelügylet, a gazdasági élet azon forgalmi jelen

sége, melynél az egyes értékek egyik kézből a má
sikba, a hitelbe vevő jövendőbeli fizetésképességébe 
vetett bizalom alapján, mennek át. Azon egyén, ki 
saját javát ilyképen másnak adja, h i t e l e z ő , maga 
a müvelet pedig h i t e l e z é s . A hitelbe vevő jövendő
beli fizetőképességébe vetett bizalom nagysága, ille
tőleg indokolt volta teszi az illető h . -képességé t . 
Hitelv, dogma , 1. e. 
Hites, az, aki avégből, hogy vlmely foglalkozást 

űzhessen, mikor arra való képességeit igazolta, a 
törvényben előirt esküt letette; h. a l k u s z , a keres
kedelmi forgalomban a keresk. ügyletek közvetíté
sére jogosított ügynökök, nálunk csupán a tőzsdén 
tesznek esküt (1. még alkusz); h. ü g y v é d , az ügy
véd czime, mivel az ügyvédi vizsga letétele után 
esküt tesz. 
Hitestársi öröklés, a házastársak kölcsönös tör

vényes öröklési joga, ha lemenő örökös nincsen, szer
zeményi javakban korlátlanul, öröklött vagyonban, 
ha sem felmenő, sem oldalági örökös nincs, azon az 
ágon, melytől a vagyon származott. 
Hitfelekezet, 1. felekezet. 
Hithagyás v. hittagadás, apostasia (1. e.), azon 

egyházi bűntény, melylyel vki a keresztény hitet el
hagyva pogánynyá válik; általában a nagyobb egy
házi excommunicatiót, papi személyeknél a papi 
tisztségre való alkalmatlanságot, hivatalvesztést 
és minden javadalomra való alkalmatlanságot vonja 
maga után. 

Hitjavitás, igy nevezik a protestánsok a refor-
matiót. 
Hitlevél, k o r o n á z á s i , a magyar király által 

•megkoronáztatása előtt az alkotmány biztosítására 
kiállított ünnepélyes oklevél, mely mindig törvé
nyeink közé czikkelyeztetik be; f e l a v a t á s i o k l e 
vélnek, diploma inaugurale, is nevezték. Eredete 

az Árpádok korába nyúlik vissza, de kötelezővé II. 
Mátyás alatt lett. Szövegét az országgyűlés állapítja 
meg (1723. ez 5 pontban szövegeztetett), a király 
elfogadván aláírja, megpecsételi s az országgyűlés 
előtt a prímásnak beczikkelyezés végett átadja. 

Hitopadesa (hindu szó = jó tanács), indiai mese
gyűjtemény, kivonat a Pancsatantrá-ból (1. e.); be
vezetését és első meséjét ford. Brassai Sámuel, az 
erdélyi muzeumegyl. bölcsészeti stb. kiadványai
ban L köt. 1884. 

Hitrege, mythologia, 1. e. 
Hitszakadás, schisma, az egyház egységétől való 

elpártolás, minthogy pedig a pápa ezen egységnek a 
személyesitője, a tőle való elpártolás; összefüggés
ben van az eretnekséggel, mert rendesen tévtan oka 
a h.-nak. E szempontból különös értelemben sch.-nak 
nevezik a gör. kel. egyház kiválását az anya-szent
egyházból. 

Hittan, az egyes vallások hitelveinek a Isten meg
ismerésére, az Isten és az ember közötti viszonyából 
folyó kötelességekre vonatkozó tanoknak összesége. 

Hittérítő, missionarius, 1. e. 
Hittudomány, theologia, azon tudomány, mely a 

hit- és erkölcsi igazságokat rendszeresen, összesé-
gükben adja elő s tudományosan indokolja; h i t 
t u d o m á n y i kar , a bpesti egyetem egyik kara, 
melyen a kath. hittudományt tanítják. 

Hittyiás, község Temes m., 1616 lak. 
Hitújítás, a reformatio, 1. e. 
Hitvallás, azon czikkelyek összesége, melyek vmely 

hit lényegét tartalmazzák s az illető felekezet min
den tagjának kötelező szabályul szolgálnak. 

Hitves, a feleség egyik elnevezése, h. v. hitestárs, 
házastárs. 
Hiúz, félts lynx, macskaféle ragadozó állat; vör

henyes barna, sötét foltokkal, farka rövid; füle hegyén 
szőrpamat van. Európa legnagyobb macskaféle raga
dozója, mely az őzet is megtámadja. Azelőtt egész 
Európában el volt terjedve, most már ritka. Nálunk 
a Tátrában, Zemplén és Máramaros hegyeiben for
dul elő. 

Hivatal , 1. közhivatal. 
Hivatalból való el járás, az, midőn a hatóság v. 

biróság a felek kérelme nélkül saját elhatározásából 
működik; e tekintetben legfontosabb a büntető biró
ság eljárása azon bűntetteknél, melyek h.-ból üldö-
zendők, tehát magánvádló nélkül, sőt indítványa 
ellenére is, ellentétben az u. n. i n d i t v á n y i bűntet
tekkel. 

Hivatali büntettek azok, melyeket közhivatalnok, 
hivatalnoki minőségében, követ el, ezek a Btk. II. r. 
42. fejezetében foglalvák s a következők: h.-i sikkasz
tás (462—464. §§.), megvesztegetés (465 — 470. §§.), 
h.-os titkok o'árulása (479. §.). 

Hivatali visszaélés vétségét követi el azon köz
hivatalnok, ki oly czélból, hogy vkinek jogtalanul 
hasznot v. kárt okozzon, h.-i eljárásában kötelessé
gét megszegi. 

Hivatalos, m ű t e r m i v. o r v o s i , officinalis, azon 
gyógy termények és gyógyszerek elnevezése, melyek 
készítésmódjai, alkatrészeinek mennyiségét stb. az 
állami gyógyszerkönyv szabja meg. 

Hivatalos hata lommal való visszaélést követ el 
az, ki közhivatalnok minőségében a fegyveres erőt 
indokolatlanul beavatkozásra felhívja, vkit tettleg 
bántalmaz, vkit jogtalanul vminek tűrésére v. abban-
hagyására kényszerit, ártatlan ellen tudva vizsgá
latot rendel el és foganatosít, tanút, szakértőt s 



vádlottat törvényellenes kényszereszközökkel nyilat
kozatra kényszerit (472—478. §§.). 

Hivatalos nyelv, az állam h.-os ny.-e a magyar. 
H.-Szlavonországban a horvát; az 1868: XXX. t.-cz. 
a magy.-horv. közös törvényeket horvát nyelvű ere
deti példányban is rendeli szentesittetni, a koroná
zási hitlevél horvát nyelven is adandó ki, a fiumei kir. 
tvszék h.-os nyelve az olasz. Az 1868: XLIV. t.-cz. 
a nemzetiségek egyenjogositása tekintetében kimon
dotta, hogy a törvényhatóságok jegyzőkönyvei az 
állam h.-os ny.-én viendők ugyan, de e mellett azon 
nyelven is, melyet a törvényhatósági bizottság '/s 
része jegyzőkönyvi nyelvül óhajt. 

Hivatalvesztés, a btk. által megállapított egyik 
mellékbüntetés; abból áll, hogy az elitélt elveszti 
1) választás, kinevezés, hatósági megerősítés folytán 
viselt hivatalát v. szolgálatát, az után járó fizetését 
nyűg- v. kegydiját; — 2) ügyvédi, közjegyzői, nyilv. 
tanári v. tanítói állását, gyámságot v. gondnoksá
got, áz örökösökre át nem szálló czimeit, rend- és 
diszjeleit és azon hivatalok elnyerésére való képes
ségét. A h. vétségnél 3 évig, bűntettnél 3—10 évig 
terjedhet; van ilyen fegyelmi büntetés is. 
Hivernage (francz.. ivernázs), a hajók áttelelésére 

szolgáló kikötő. 
H. k. f., »hibák kiigazítását fentartva« (lat. salve 

errore et ommissione), folj'ó számlákon szokásos 
megjegyzés. 

HL, hektoliter rövidítése. 
Hlinik, község Trencsén m., 937 lak. 
Hluboka, község Nyitra m., 1052 lak. 
Hnilecz, kis-község Szepes m. Közelében kies 

völgyben fenyvesek közt a Feketehegy hidegvíz-
gyógyintézet (632 m. m.). 

Hó, 1. hónap. 
Hó, légkörbeli lecsapódás, mely u. a. törvények 

szerint képződik, mint az eső. Jégjegeczekből áll, 
melyek lemezszerű csillagokká alakultak. Térfogata 
7—24-szerte nagyobb a megfelelő víznél. 

Hő, a testeknek azon sajátságos hatása, melyet 
érző idegeink hoznak tudomásunkra. A h. mivolta, 
a mai nézetek szerint, a testek legkisebb részecskéi
nek, u. n. parányainak mozgása. Maga a hőmérsék 
ezen mozgás energiájának nagysága. A h. a testeken 
háromféle hatást hoz létre: 1) emeli a hőmérséket, 
2) kiterjeszti, 3) bizonyos munkát végez a részecs
kéknek egymástól való szétválasztásánál. A h. irá
nyában a testek különböző magatartással vannak; 
egy részük könnyen felveszi, de gyorsan át is adja 
(jó h ő v e z e t ő k ) , mások ellenben lassan veszik fel, 
de lassan is adják át, nehezen hűlnek ki ( r o s s z 
h ő v e z e t ő k ) ; amazokhoz tartoznak főleg a fémek; 
az utóbbiakhoz a hamu, szalma, szőr, gyapjú, a 
levegő és a folyadékok stb. 

Hoangho, sárga folyó, 1. Huangho. 
Hobbes (hobbesz), T a m á s , angol bölcsész, szül. 

1588. ápr. 5. Malmesburyban. 1641 —52-ig Franczia-
országban élt. f 1679. decz. 4. Hardwickben. Az 
államjogról több alapvető latin munkát irt; az abso-
lut királyság híve; hobbesianismus, korlátlan uralom. 

Hobgárt, község Szepes m., 1833 lak. 
Hobicza-Urikány, község Hunyad m., 1345 lak. 

Az oláh Zsil völgyében. Bányaszén-telepek. 
Hobrecht A r t h u r . porosz politikus, szül. 1824. 

augusztus 14-ikén Danzigban; 1863-ban Boroszló, 
1877-ben Berlin főpolgármestere, 1878—79-ben pénz 
ügyminiszter, 1881. óta a bírod, gyűlés tagja. Irt 
novellát és regényt. 

Hoc anno (lat.), ebben az esztendőben. 
Hoche (os) L á z á r , franczia tábornok, szül. 1768. 

jun. 25. Montreuilben, Versailles mellett. 1793. a for
radalmi hadjáratban Dunkerque sikeres megvédéseért 
hadosztálytábornok, 1793. decz. 22. az osztrák se
reget megverte, 1796. a polgárháborúnak Vendéeben 
véget vetett, f 1797. szept 18. Emlékét a franczia 
köztársaságiak évenként megülik. 

Hochhalt K á r o l y , bpesti közkórházi főorvos, szül. 
1846. Bpesten. 1869. orvostudor, 1870—74. a Rókus-
kórház másodorvosa, 1874. hosszabb külföldi tanul
mányutat tett, 1881. a küteges hagymázjárvány ide
jén a járványkórház egyik osztályának vezetője, 1883. 
az üllői-uti közkórház belgyógy. osztályának főor
vosa. 1890. a fővárosi tanács a Koch-féle gümőkór-
ellenes beoltások kísérletezésével bizta meg; az ered
ményről 1891. máj. 2-án a kir. orvosegylet ülésén tar
tott előadást, a gümős betegek részére külön kórház 
felállítását sürgetve. Számos belgyógyászati dolgo
zatot irt hazai és külföldi szaklapokba. >A tüdő-
vészszel kapcsolatos láz kezeléséről« tanulmánya 
1892. jelent meg a »Rókus-kórház évkönyvében*. 
Hochheim, boráról hires város Wiesbaden porosz 

kormánykerületben, 3000 lak. 
Hock J á n o s , orsz. képv., szül. 1859. Devecserben 

Veszprém m. Kath. papi pályára lépett, 1882. gogán-
fai, 1883. kaposvári káplán és hittanár, 1887 óta 
képviselő. Költeményeket, beszélyeket irt. 

Hocuspocus (lat.), szemfényvesztés. 
Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas (lat.), 

ezt akarom, igy parancsolom; az ok helyett legyen 
elég az akarat, idézet J u v e n a l szatíráiból (VI. 223.). 

Hód, castor, emlős állat a rágcsálók (rosores) rend
jéből. A k ö n s é g e s h., c.fiber, magányosan él lyu
kakban v. társaságban a folyók partján művésziesen 
épített boglyas-kemenczeszerü lakházban. Hasa alatt 
erős, átható illatú anyagot, castoreum (1. e.), választ 
el. Bundája drága prémet szolgáltat, húsát eszik; 
pikkelyes farkát a középkorban böjti eledelnek nyil
vánították. Egykor nálunk a Duna és Tisza partjain 
is el volt terjedve (Hód-Mező-Vásárhely); jelenleg 
Ázsia és Amerika nagy tavai mentén gyakori, de a 
Rhone és Elbe vidékén is előfordul. 

Hodász, község Szatmár m. 1350 lak. 
Hodegus (lat.), Pázmány Péter (1. e.)' 1613. meg

jelent hires magyar hitvitázó művének czime: H. vagy 
isteni igazságra vezérlő kalauz. 

Hodeida, török kikötőváros Jemen arab tartomány
ban, a Vörös tenger m., 25.000 lak. 

Hödel Miksa , bádogos legény, szül. 1857. Lipcsé
ben. 1878. máj. 11. Vilmos császár ellen Berlinben 
sikertelen merényletet követett el, ez év aug. 16. le
fejezték. 

Hodermark, község Szepes m. 
Hodie mini, crastibi(lat.),ma nekem, holnap neked. 
Hód-Mező-Vásárhely, tövényh. jog. felruh. város 

Csongrád m., 55.475 lak. A Tisza folyó és a félhold 
alakú Hód tava (nádas mocsár) mellett terül el. Határa 
132.260 kat. hold, melyen hajdan 17 község állott. 
Tiszta magvar népességű lakossága földmivelésből 
él ugyan, de az ipar és kereskedés folyton fejlődik. 
Járásbir., adóhivatal, ref. gymnasium és alsó föld-
müvesiskola. Két artézi kútja van, melyek diluviális 
rétegekből jövő vizet adnak a városnak. Mindkettőt 
Nagy-András János földműves polgár furattá. 
Hódoltság nevet viselt hazánk területének az a ré

sze, melyet a török a XVI. és XVII. szdban fegyverrel 
v. a lakosság önkéntes behódolása utján elfoglalt és 



megszállva tartott. A török hódítás Buda elfoglalásá
val (1541.) kezdődött és folyton terjedt. Eger (1596.) 
és Kanizsa (1600.) elfoglalásával körülbelől megálla
podtak a h. határai. Várad (1660.) és Érsekújvár 
(1663.) voltak a legutolsó hóditások a magyar állam 
területén. A hódolt részeket a török szandzsákokra 
(kerület) osztotta, a budai beglerbég főnöksége alatt. 
III. Murád (1575—95.) az egész ozmán birodalmat 
elajetekre (helytartóság) osztván, hazánkban 4 elajet 
alakíttatott, u. m. a budai, temesvári, egri és kani
zsai, összesen 25 szandzsákkal. Ezeket basák és 
bégek kormányozták. Az igazságszolgáltatás muftik 
és kádik kezén volt. E mellett azonban a régi vár
megyei és községi közigazgatás és törvénykezés is 
fenmaradt. L. Salamon F. Magyarország a török hó
dítás korában (Bpest, 1886) és Acsády I. Magyar
ország Budavár visszafogl. korában (Bpest, 1886.). 
Hodony, község Temes m., 1600 lak. 
Hódos, község Pozsony m., 997 lak. 
Hódosán, község Zala m., 1539 lak. 
Hodossy Imre, orsz. képv., szül. 1840. Sáros m. 

Jogi tanulmányait befejezve Bpesten ügyvéd. 1869. 
óta folyton képviselő. Horváth Boldizsár miniszter
sége idején törvényjavaslatot készített a polgári há
zasságról; a bpesti ügyvédi kamara elnöke. 
Hodrusbánya, Hont m., a Szitnya hegy aljában. 

Erczolvasztók. 
Hódság, község Bács-Bodrog m., 4317 lak., a római 

sánczok mellett; járásb. 
Hőegység, azon melegmennyiség, mely 1 kg víznek 

hőmérsékét 1 Celsius fokkal felemeli. 
Hőelmélet, minthogy a hő mivoltát a testek leg

apróbb részecskéinek mozgásában keressük (I. hő), 
minden testben hőmérsékének megfelelő mechanikai 
munka van felhalmozva; ezért a hőelmélet tétele: a 
hő és munka egyenértékűek, és pedig 1 h ő e g y s é g 
v. caloria megfelel 425 meterkilogramm munkának 
(1. e.); ezen szám tehát kifejezi a hőnek mechanikai 
egyenértékét. 
Hof, város Bajorországban a Saale m., 25.000 lak., 

szövőipar. 
Hófelhő, 1 felhő. 
Hofer, 1) A n d r á s , tiroli szabadsághős, szül. 1767. 

nov. 22. Korcsmáros volt s borral és lovakkal keres
kedett. 1808. Bajorország ellen fölkelést szervezett 
s Tirolt visszahozva az osztrák császár hűségére, 
1809. a császár nevében kormányozta a tartományt. 
1810. jan. 20. a francziák elfogták s febr. 20. Mantuá-
ban főbe lövették. Holttestét később Innsbruckba 
szállították és a főtemplomban, hol I. Miksa császár 
is nyugszik, temették. — 2) Káro ly , a bpesti V. ker. 
főreáliskola igazgatója, a Ferencz-József rend lovagja, 
a tanárvizsgáló bizottság tagja, szül. 1827. Buda
pesten. 1872 óta igazgató. Philologiai szakiró, főleg 
franczia irodalommal foglalkozik. 

Hoffmann, 1) (von Fallersleben) Henr ik , német 
költő, szül. 1798. f 1874.; irt költői és irodalomtört. 
munkákat; — 2) F e r e n c z S á n d o r F r i g y e s , ném. 
ifjúsági iró, szül. 1814. f 1882.; számos elbeszélést 
irt az ifjúság számára, melyből igen sok magyarul is 
megjelent. — 3) F r i g y e s , főreáliskolai tanár Brassó
ban, szül. 1853. Bulkeszen (Bácsm.). Modern-philo-
logiai szakiró; gróf Teleki László »Kegyencz« czimü 
drámájáról is nagy tanulmányt irt. — 4) K á r o l y , 
geológus, szül. 1839. nov. 27. Ruszkabányán, Krassó-
Szörénym., 1863. bölcsészettudor, ugyanezen évben a 
budai műegyetemen az ásvány- és földtan rendes 
tanára, 1869. a m. kir. földtani int. főgeologusa. f 

1891. febr. 21. Számos szakbeli dolgozatot irt. — 
5) Pá l , a bpesti egyetemen a római jog tanára, sz. 
1830. febr. 25. Nagy-Martonban, Sopronm., 1860. 
jogtudor és egyet, magántanár, később Kassán és 
Pozsonyban jogakadémiai, 1866 óta bpesti egyetemi 
tanár; számos nagy jogi munkát irt, főleg a római jog 
köréből; 1868. s azután többször orsz. képv., elké
szítette a magyar magánjogi törvénykönyv általános 
részének tervezetét; az akadémiának 1863. lev., 
1890. rendes tagja. — 6) S á n d o r , vezérőrnagy,szül. 
1837. A műszaki és közigazgatási katonai bizottság
nál a II. (műszaki) osztály főnöke. 

Hoffmeister Ede, vezérőrnagy, szül. 1841. A 25. 
gyalogdandár parancsnoka Bécsben. 

Höflány, Nagy-, község Sopronm., kénesforrás és 
fürdő. 

Höflinger I s t v á n , földbirtokos, szül. 1839. Budán. 
A szőlőtő zöldoltását ő mutatta be először 1867-ben 
a budapesti vinczellérképezde akkori igazgatójának; 
ez eljárás Magyarországon nagyon előnyös az ame
rikai Riparia tőke nemesítésénél. 

Hőfok, a testeknek melegbeli állapota, melyről érzé
keink v. a hőmérő által szerzünk meggyőződést. 

Hőforrás, a hő eredete, mely többféle lehet; legfon
tosabbak: 1) a nap , mely fő-h.-nak tekinthető, mert 
a napból oly roppant hő sugárzik ki, hogy annak 
értékét P o u i l l e t egy év alatt az egész földre nézve 
3000 quintillió hőegységre teszi. Ezen roppant hő
mennyiség egyszersmind forrása az összes földi ener
giának; ez okozza a szeleket, párolgást, esőt stb., 
szóval az egész földi létezést; a nap melege teszi 
lehetővé a növények létezését, mely azután közvetve 
v. közvetlenül alapja az állati létnek; — 2) a föld 
és pedig annak saját, belső melege, melyről a hőfor
rások, vulkánok stb. tanúskodnak. A föld belső melege, 
eddigi tapasztalatok szerint, 37 m.-énként 1 C°-al 
emelkedik; — 3) m i n d e n m u n k a , tehát: ütés, 
dörzsölés, nyomás stb., mely munkáknál minden mé-
terkilogrammnyi munkának V 4 2 5 hőegység felel meg; 
— 4) v e g y ü l é s , mert minden vegyület képződését 
hőfejlődés kiséri, felbomlásánál pedig hő köttetik meg. 
Ilyen vegyülésnek eredménye az emberi és állati 
meleg is, melyet a bevett tápanyagok oxydatiója, el
égése okoz. 

Hőforrás, azon forrás, melyből az illető hely évi 
középhőmérsékénél melegebb viz bugyog ki. A h. 
lehet t e r m é s z e t e s v. m e s t e r s é g e s ; nevezetesebb 
hőforrások hazánkban: a Margit-szigeten levő, to
vábbá a vihnyei, szklenói stb. L. ásványvíz. 

Hogarth Vi lmos , angol képiró, szül. 1697. nov. 
10. Londonban. Mint rajzoló, festő és rézmetsző egy
aránt jeles, de főleg humoristikus és satirikus genre-
képei világhírűek, f 1764. okt. 26. 

Hogshead (ang., hogszhed), angol folyadékmérték 
bor és sör mérésére, előbbi = 63 gallon, = 286'24 1., 
utóbbi 54 g. = 245'35 1. 

Hőgyes Endre, orvos, a bpesti egyetemen az álta
lánoskór- és gyógytan nyilv. r. tanára, a m. tud. Aka
démiának 1881. lev., 1891. rendes tagja, sz. Hajdú
szoboszlón 1847. Kórtani buvárlatai közben főleg a 
veszettség gyógyítását tanulmányozta ; a budapesti 
Pasteur-intézet az ő igazgatása alatt szerveztetett és 
működik 1890. ápr. 15 óta. Irt több munkát. 

Högyész, község Tolna m., 3641 lak. 
Hóhatár, az örökös hó alsó határvonala, mely a 

földrajzi szélességtől, továbbá a nap legnagyobb me
legétől, a lejtők fekvésétől és hajlásától, a szelek irá
nyától stb. függ. A Kárpátokban a h. absolüt magas-



sága 2592 m., a közép Alpesekben 2730—2800 m., 
a Himalaya déli lejtőjén 5700 m., éjsz. 1. 4940 m., 
Spitzbergen 440 m. 

Hohenems, helység Vorarlbergben, 5000 lak. Vár
kastély. A H. grófság 1765. óta Ausztriához tartozik. 

Hohenfels S t e l l a , férj. Berger, német színésznő, 
szül. 1857. ápril. 16. Flórenczben; 1873. óta a bécsi 
udvari színház tagja ; franczia színpadon is fellépett 
Strassburgban. 

Hohenheim, egykor vár Stuttgart m. (Württem-
berg királyság); 1848 óta gazdasági és erdészeti 
akadémia. 

Hohenlohe-Schillingsfürst, 1) C h l o d w i g Ká
r o l y , herczeg, német államférfiú, szül. 1819. márcz. 
31., 1842. lépett a porosz igazságügyi szolgálatba, 
1849. követ Londonban, 1866—70 bajor miniszter
elnök, 1871. a birod. gyűlés tagja, 1874. német nagy
követ Parisban, 1885. Elzász-Lotharingia helytartója. 
— 2) K o n s t a n t i n herczeg,osztr. csász. főudvarmes
ter, lovassági tábornok, szül. 1828. szept. 8. 

Hohenschwangau, regényes fekvésű királyi várkas
tély Bajorországban, Füssentől dk.-re, II. Lajos bajor 
király kedvencz tartózkodási helye. Közelében Neu-
schwanstein. 
Hohenstaufen uralkodóház, tagjai 1138— 1254. ül

tek anémet-római császári trónon. Staufer Frigyestől, 
Büreni Frigyes fiától származik, ki H. várát építtette 
s 1079. apósától IV. Henrik császártól a sváb herczeg-
séget kapta hübérül. Fia III. K o n r á d e családból 
(1138 — 52.) az első római császár, kit I. v. rőtszakállu 
F r i g y e s (1152-1190.) , VI. H e n r i k (1190-97.) 
császárok, F ü l ö p király (1198—1208.), II. Frigyes 
császár (1215-50. ) és IV. K o n r á d (1250-54.) kö
vettek a német trónon. A család gyors emelkedését 
még gyorsabb bukás váltotta fel ; IV. Konrád sem 
Németországban, sem az atyja által megszerzett szi-
cziliai királyságban nem birta háza hanyatlását meg
akadályozni. Féltestvére, M a n f r é d (1245—1266.) 
Beneventnél az Anjou Károly elleni csatában elesett 
1266. febr. 26. IV. Konrád fia K o n r á d in a taglia-
cozzoi ütközetben (1268. aug. 23.) Károly hatalmába 
került s okt. 29. Nápolyban lefejeztetett. Az utolsó 
H. E n z i o Károly 22 évi fogság után f Bolognában, 
1272. márcz. 14. 
Hohenwart K á r o l y Z s i g m o n d , gróf, osztrák ál

lamférfiú, szül. 1824. febr. 12. Előbb tartományi hely
tartó, 1871. miniszterelnök és belügyminiszter s foe-
deralistikus szervezetet akart Ausztriának adni. 
1885 óta a legfőbb számszék elnöke s a reichsrath 
képviselőháza egy conservativ töredékének vezére. 

Hohenzollern, német császári ház, Nagy Károly 
koráig viszi eredetét. Nevét Zollern várától vette, 
melyet II. Burkhard fia I. Frigyes gróf (f 1115 körül) 
építtetett, III. Frigyes gróf (f 1201.) házasság utján 
1191. nürnbergi várgróf lett. Fiai közül Frigyes a 
sváb, III. Konrád a frank ágat alapította. Ez utóbbi
ból V. F r i g y e s (1358-97. ) 1363. bir. fejedelem
ségre emeltetett. Ennek fia VI. F r i g y e s , ki mint 
Zsigmond király kegyencze a magyar udvarnál tar
tózkodott, s itt a Csallóközt zálogban birta; 1415. 
150.000 frt fejében Brandenburgot szerezte meg s ez 
által megvetette háza nagyságának alapját. Utódai 
a porosz hgséget egyesítve Br.-gal, egyre növekedtek 
hatalomban. III. F r i g y e s vál. fejedelem 1701. jan. 
18. felvette a porosz királyi czimet, mit az európai 
hatalmak az utrechti békében 1713. elismertek. Vil
m o s porosz király 1871. jan 18. német császárrá 
proklamáltatva, visszaállitá Németország egységét. 

Az idősebb (sváb) ág utódai Hohenzollern-Hechiri-
gen-ben és H.-Sigmaringenben uralkodtak. 1849-ben 
mindkét család lemondott tartományairól Poroszor
szágjavára. Károly Antal az utolsó sigmaringeni feje
delem (f 1885.), fia I. K á r o l y Romániában alapított 
királyi házat. 

Hohenzollern, Hechingen város közelében fekvő, 
az Alpeseken épült várkastély, a H. uralkodó ház ősi 
fészke. 1850 — 54. restaurálták. A H.-Hechingen és 
H.-Sigmaringen fejedelemségek 1849. Poroszországba 
bekebleztettek és a Sigmaringen kormánykerületet 
teszik. Ter. 1142 km.2, 66.148 lak. 
Hohenzollerni házi rend, 1) porosz kir. rendjel, 

alapíttatott 1851.; — 2) Hohenzollern fejedelmi rend
jel, alap. 1841. ; a H. ház feje, a porosz király jóvá
hagyásával, adományozza. 

Hóhér, b a k ó , a törvényszerű módon hozott halá
los ítélet végrehajtója. Minthogy a végrehajtás egye
düli módja jelenleg az akasztás, a h. eszközli a bitó
fán való kivégzést. 

Hóhér kötele, Pe tőf i regénye (1845.). 
Hohe Salve, hegy Tyrolban, Kufsteintói délre, 

1820 m. 
Hoitsy Pál , orsz. képviselő, szül. 1850. decz 31. 

Vatyán, Pest m. A bpesti egyetemen mennyiség- és 
természettant hallgatott és ennek tanára lett a bp'esti 
főreáliskolán. Eleinte főleg csillagászati dolgozatokat 
irt, de később publicistikával és politikával kezdett 
foglalkozni. 1892. negyedszer választatott ország
gyűlési képviselővé. 

Hóka, szélesebb és hosszabb fehér folt a marha 
homlokán ; o r c z á i g h., ha a folt az orczákra is ki
terjed. 

Hólavina, 1. lavina. 
Holbach Pá l Henr ik , báró, franczia bölcsész, szül. 

1723. Heidelsheimban (Pfalz); Parisban élt és f 1789. 
jun. 21. Naturalista és minden positiv vallás ellenese. 
Több bölcseleti müvet irt. 

Holbák, község Fogaras m., 1056 lak. A üasz ho
mokkőzetben kőszéntelepek. 

Holbein, 1) J á n o s , idősb, festő, szül. 1460. körül 
Augsburgban, f 1524. — 2) J á n o s , ifj., az előbbi 
fia, festő, szül. 1497. Augsburgban. Baselben és Lon
donban működött, f 1543. okt. Londonban. H. egyike 
a német művészet legelső mestereinek. Főművei : 
Passión (Basel), Madonna (Drezda), mint arczképfestő 
is hires. 

Holczmány, község Szeben m., 1009 lak. 
Hold, földmérték, mely egyes földterületek nagysá

gának meghatározására szolgál, 1 magyar hold=1200 
négyzet öl = 04316 hektár; 1 kataszteri h o l d = 1600 
négyzet öl = 05755 hektár. 

Hold, Inna, földünk bolygója, mely a földtől 384.420 
km. távolságnyira van; egyenlítői átmérője 3480 km ; 
a sűrűsége a föld sűrűségének */erésze;fénye818.000-
szerte. gyöngébb a nap fényénél. Felületén hegyek 
emelkednek, sötétebb részei általában sikabbak ; az 
emelkedések többnyire körhegységek, melyek merede
ken emelkedve nagy mélységeket vesznek körül. A 
hegyek és lapályok mellett kisebb-nagyobb völgyek, 
és mély, hosszú barázdák, horzsolások is látszanak. 
Mérések által egész 8400 m. magas hegységeket és 
3000 m. mélységeket találtak. Vize a holdnak nincs, 
valószínűleg légköre sincsen. A holdnak a föld körüli 
pályája csaknem köralaku; minden körútja folyamá
ban saját maga körül megfordul és ennélfogva 
mindig u. a. oldalát fordítja felénk, a másiknak 
csak Ve-ét vagyunk képesek meglátni (a hold 



libegése, vibratio). A hold fényviszonyai állásától 
függők. U j h o 1 d k o r nap és föld között áll, tehát felénk 
•meg nem világított fele esvén, láthatlan. Az e l ső ne
gyed-ben 90 fokkal kelet felé előre haladva félig 
megvilágított korongnak látszik; te l i h o l d k o r (hold 
tölte) a föld a nap és hold közé esvén, a holdnak meg
világított felét teljesen látjuk ; ettől fogva a megvilá
gított rész ismét fogy és u t o l s ó n e g y e d é b e n me
gint csak a felét látjuk, mikor 90°-nyira nyugatra áll 
a naptól. A hold e z e n 4 v á l t o z á s á n a k tartama adja 
a f é n y v á l t o z a t i v. synodikus hónapot, mely 29 
nap, 12 óra, 44 perez és 3 mpercz. V. ö. hónap. 
Hold S á n d o r , altábornagy; szül. 1838. A közös 

hadügyminisztériumban osztályfőnök. 
Holdév, 1. időszámítás. 
Holdfogyatkozás, a hold megvilágított és a földön 

látható részének ideiglenes elsötétedése, mely beáll, 
ha a föld egyenes irányban nap és hold között áll és 
a hold a föld árnyékába lép. Nem minden holdtölte 
jár h.-fogyatkozással, mert a holdpálya sikja a föld
pálya síkjával szöget alkot. A h.-f. teljes vagy rész
leges a szerint, a mint a hold teljesen v. csak részben 
megy át a föld árnyékán. Minden 18 év s 10 — 11 nap 
múlva a h.-fogyatkozások u. a. rendben ismétlődnek. 
Holdkórosság, 1. somnambulismus. 
Holdnegyed, I. hold. 
Holdpálya, 1. hold. 
Holdtölte, v. teli hold, 1. hold. 
Holdudvar, a holdat gyakran körülfogó ködko-

szoru, mely a fénysugaraknak a hold előtt elvonuló 
áttetsző felhők gőzrészecskéin való meghajlásán 
alapszik. 
Holdváltozat, 1. hold. 
Holdvilág, község N.-Küküllő m., 953 lak. 
Holics, község Nyitra m., 5747 lak., a Morva vize 

közelében. 
Holics-gödingi helyi érdekű vasút, engedélyez

tetett az 1890: XV. t.-cz ért. 1890. ápril 8-ától szá
mítandó 90 évre. Holicstól Göding irányában a ma
gyar-morva határig terjed. 

Hollán E r n ő , nyug. altábornagy, titkos tanácsos, 
a főrendiház tagja, a m. mérnök- és épitész-egylet 
elnöke stb., szül. 1824. jan. 13. Szombathelyen. 1844. 
hadnagy, 1848/9. honvédezredes, 1850 — 65. vasúti 
tisztviselő, 1865. orsz. képv., 1867—70. közlek., 
1870—72. honvédelmi min. államtitkár, 1886. nyuga
lomba lépett; a m. tud. Akadémia 1858. lev., 1861. 
rendes, 1872. tiszt, és 1892. igazgatósági tagjává vá
lasztotta ; számos munkát irt. 
Hollandia, királyság, 1. Németalföld. 
Hollandsdiep, a Maas torkolati, ága Észak-Hollan

diában. 
Holleben A r t ú r , porosz tábornok, szül. 1835. 

ápr. 24-én Erfurtban; 1852. lépett a hadseregbe; 
1886. tábornok, 1889. a nagy vezérkarban a vezér
kari főnök egyik helyettese. 

Holló, corvus, madárcsalád az éneklők (oscines) 
rendjéből. Csőre erős, elől összenyomott. Tollazata 
tömött, fekete, farka metszett, széles; leginkább hús
sal, továbbá férgekkel, pondrókkal, magvakkal él. A 
n a g y h., c. corax, fekete, aczélkéken csillogó. A holló
félékhez tartoznak még: a varjú, csóka, szarka, 
szajkó, stb. 
Holló La jos , orsz. képviselő, szül. 1859. Kis-Kún-

Félegyházán. 1885. ügyvéd és a »Félegyházi hírlap* 
szerkesztője, 1887 óta képviselő. 
Holló fekete, az a ló v. marha, melynek fényes 

fekete a szőre. 

Hollóháza, község Abauj-Torna m., 635 lak. Nagy 
kőedénygyár. 

Hollókő, község Nógrád m., 449 lak., meredek szik
laszálon várrom. 

Hollómező, község Szolnok-Doboka megyében, 
1015 lakossal. 
Hollub A l a j o s , vezérőrnagy; szül. 1836. A 33. 

gyalogdandár parancsnoka Nagyváradon. 
Holofernes, a Judit apokrif könyv közlése szerint 

Nebukadneser király vezére, kit Judit megölt. 
Holstein, egykori észak-német, utóbb dánhe'czeg-

ség. 1866. óta Sleswig-Holstein (1. e.) porosz tarto
mány alkatrésze. 

Holtcsalán, lamium, növény az ajakosak (labiatae) 
rendjéből. A fo l t o s h. v. tátkanaf szára fünemü, 
négyszegletes, levele fürészes, szivalaku, hegyes, 
többnyire foltos; csészéje harangalaku, ötfogu; a 
párta piros, fehér foltokkal. 

Holtéi K á r o l y , német költő, szül. 1798. jan. 24. 
Boroszlóban. 1819. színész, 1837 — 39. színigazgató, 
f 1880. febr. 12. Sokoldalú tehetség, dalmüveket, drá
mát, költeményt, regényt irt. Egyes darabjai nálunk 
is ismertek. 

Hol terem több jó bor és több szép lány, Mint itt 
Magyarország határán ? P e t ő f i : Rég veri már 

Holtkéz, manus mortua, az egyház és egyházi tes
tületeket nevezik igy mint ingatlanok tulajdonosát, 
mivel az ingatlanok ki vannak véve a forgalomból, 
miért is az egyháznak ingatlanszerzési képességét 
különbözőképen megszorítják a h.-i t ö r v é n y e k . Az 
ausztriai concordatum idején minden ilyen megszo
rítás szünetelt, az alkotmányos korszak beálltával 
ismét életbe léptek az 1647: XVI., XVII. t.-cz. és az 
1715: XVI. t.-cz., melyek szerint az egyház teljes sza
badsággal bírja ugyan ingatlanait, de ilyeneket sem 
végrendelet, sem szerződés, sem más módon nem sze
rezhet, azokat el nem idegenítheti, bár némelyek azt 
állítják, hogy a h.-i törvények nálunk érvényben 
nincsenek. 

Holtkéz-törvény, lex amortisationalis, 1. holtkéz. 
Holtnak nyilvánítás, oly esetekben, midőn való

színű, hogy vmely személy meghalt, de halála nem 
bizonyitható s ez iránt külön eljárás indíttatik. Holttá 
nyilvánitható valaki, ha 1) tartózkodási helye 10 
év óta ismeretlen és születése óta 80 év telt e l ; — 
2) születésére való tekintet nélkül, ha tartózkodási 
helye 30 év óta ismeretlen ; — 3) ha halálveszélyben 
forgott és azóta 3 év telt el. Kérhetik a h.-ny.-t a há
zastárs, az örökösök, ezek hiányában a ko'rona-
ügyész. Illetékes a házassági v. örökösödési ügyek
ben illetékes törvényszék. Éz meghatározza naptár 
szerint a napot, mely az illetőnek halálnapja ieszen. 
Az 1., 2. pontok alatti esetekben a 10., 111 _ 30-ik év 
elteltét, a 3. esetben a halálveszélyt követő nap. 
Prts 5 2 2 - 5 2 5 §§. 

Höltövény, község Brassó m., 2449 lak. 
Holt pont, 1. gőzgép. 
Holtszámla, a kettős könyvvitelben sz., mely az 

üzlet egyes ágainak személyesitőjeként szerepel 
(pl. kamat-, czukorszámla stb.), ellentétben az élő
számlával, melyet az ügyfelek részére nyitnak; 
h.-tőke, 1. fonds. 

Holt tenger (Asphalt-tenger), Palaestina d.-ki hatá
rán elterülő tenger, 74 km. hosszú, 15—19 km. szé
les. Keleti és nyugoti részén magas, kopár mészszik
lák övezik, vize igen sós, halak nem élnek benne. 
Vidéke sivár és kihalt, felületét gyakran asphalt fedi. 
Ide ömlik a Jordán. 



Holttest v. hulla, cadaver, az élettelen állati v. 
emberi test. 

Holt verseny, midőn két v. több ló derékfutással 
(1. e.) s annyira egyszerre érkezik a czélpontra, hogy 
az elsőbbség el nem dönthető ; az egyszerre beérke
zetteknek ily esetben újra kell futniok. 

Holtzendorff F e r e n c z , német büntetőjogász, szül. 
1829. október 14. Vietmannsdorfban (Ukermark). 
1861—73. tanár Berlinben, azután Münchenben, meg
alapítója a német jogászgyülésnek. Számos müvében a 
büntetőjog és a fogházügy reformjának előharczosa. 
f 1889. 

Holub Emil , afrikai utazó, szül. 1847. okt. 7. 
Holitzban (Csehorsz.). 1872 — 80. Dél-Afrikában járt 
három nagyobb expeditióval; 1883. Prágából Fok
városba ment és 1884—87. expeditiót vezetett a 
Bangweolo-tenger felé, a hol a négerek támadása kö
vetkeztében gyűjteményei elvesztek. Megírta utazá
sának történetét, s arról hazánkban is több fölolva
sást tartott. 
Holubina, község Beregm., 978 lak. Közelében két 

szénsavas-nátron tartalmú forrás, az egyiknek vize 
Luhi-Erzsébet, a másiké Luhi-Margit néven ismert. 

Hol van a hon, melynek Árpád vére Győzelemben 
csorga szent földére . . . K ö l c s e y »Zrinyi dala<< cz. 
költ. kezdő sorai (1830). 

Hólyag, 1) húgyhólyag; 2) kórszövettanilag a bőr 
felhámjának az irháról való felemelkedése. 

Hólyagpapir, enyvtelen papírból készül; ezt eléggé 
sűrített kénsav behatása alá vetik, azután gondo
san kimossák; áttetsző, szarunemü, igen szilárd, 
a forrpontnál magasabb hőt is eltűri, nem rothad 
és a vizet át nem bocsátja. Az állati hólyag és 
pergamen pótlására, csokoládé, husnemüek (mester
séges hurkabőr; csomagolására, czukorgyártásnál, 
köteléknek, festve dísztárgyak, művirágok stb. készí
tésére használják. 

Holyhead (hólihedd), britsziget a Szt-Györgycsa-
tornában H. kikötővárossal, 10.000 iak. Átkelési hely 
Írországba. 

Holyrood House (ang., -rúd hóz), a régi skót ki
rályok palotája Edinburghban. 

Holyuk, hasadék és jégbarlang a Tornai hegység
ben a N.-Hollókő (881 m.) aljában. 

Holzbach J á n o s , vezérőrnagy, szül. 1831. A 65. 
gyalogdandár parancsnoka Komáromban. 

Homagium, 1. díj, vérdíj. 
Hóman O t t ó dr., a budapest-vidéki tankerület fő

igazgatója, a tanárvizsgáló bizottság alelnöke, szüi. 
1843. szept. 30. Magyaróvári, Mosony m. Classica-
philologiai szakiró. 

Homárka, ismeretlen eredetű töltés, valószínűleg 
régi földsáncz a Fekete-Ügy melléki Nyíren (Három-
székm.). H u n á r k á n a k is nevezik. 

Homburg (H. vor der Höhe), város Wiesbaden po
rosz kormánykerületben, 9000 lak. Szövőipar; fürdő 
vastartalmú ásvány forrásokkal (10—12° C ) . Hessen-
Homburg egykori grófságnak főhelye. 
Homér (gör. Homeros), a görög irodalom két legnagy

szerűbb hőskölteményének, az »Ilias« és »Odyssea«-
nak szerzője. Élettörténete teljesen reges színezetű. 
Kr. e. a IX. szban élt, hét város (nevüket e hexame
terben foglalták össze : Smyrna, Rhodos, Kolophon, 
Salamis, Khios, Argos, Athene) vetélkedett a dicsősé
gért, hogy szülöttének tartsa. A monda szerint világ
talan koldus volt, ki énekmondásból élt s Kos szigetén 
halt meg. A mult század végén azonban Wolf Frigyes 
Ágost azon elmélettel lépett fel, hogy a H.-nak tulaj

donított eposzok nem egy szerzőnek munkái, hanem 
egyes rhapsodok (énekesek) hősdalaiból készültek 
együvé s innen van bennök a sok egyenetlenség. A 
>homéri kérdés< még jelenleg sincs teljesen tisztázva, 
de az ujabb kutatások nem erősítették meg Wolf né
zetét .s ma a két eposzt egységes és tervszerű műal
kotásnaktekintik. A H.-nak tulajdonított »Hymnusok« 
a »Béka-egérharcz« (1. e.) stb. későbbi korból valók. 
L. Szász K., A világirod. eposai, 1882. A magyar for
dításokat 1. Ilias, Odyssea. 

Homéri kaczaj, zajos kaczagás; Homér Iliasának 
és Odysseájának egyes helyeire való vonatkozással. 

Hőmérő, a hőmérsék kimutatására és mérésére szol
gáló számos készülék. A h. készítése a testnek hő 
által okozott kiterjedésén alapszik, mely kiterjedés 
nagysága fokokra osztott lapon, skálán leolvasható. 
A fokozat egyik alapja a viz megfagyására vonat
kozik s ezt nevezik f a g y p o n t n a k ; a másik a viz 
forrására s ez a f o r r p o n t . A skála ezen két állandó 
pontja közötti távolságot az u. n. a l a p t á v o l s á g o t 
Réaumur 80, Celsius 100 s Fahrenheit 180 egyenlő 
részre, fokra osztja. A fagypontot R. és C. 0-val, F. 
pedig 32-vel jelzi, miért is az utóbbinál a forrpont 
(180 4- 32) 212 foknál van. A h. vékony nyilásu 
üvegcső, melynek alsó végén egy gömb- v. henger-
alaku edényben van azon folyadék, melynek kiterje
déséből a hőmérséket meghatározzuk. Legelterjedtebb 
h. anyag a higany és az alkohol; ez utóbbit kivált 
olyan alacsony hőmérsék mérésére használják, mely
nél a higany megfagy (— 40°). A hőmérséknek kife
jezésénél a fagypont feletti fokokat -f-, az ezen alu-
liakot — előjellel látjuk el. Készítenek továbbá 
m a x i m a i és m i n i m á l hőmérőket; ezek mindig a 
bizonyos idő alatt uralkodó legnagyobb, illetőleg 
legkisebb hőmérséket mutatják. E hőmérők vízszin
tes fekvésüek s készítésük a tapadáson alapszik, 
melynél fogva a hőmérő-csőben lévő alkohol az ural
kodó legalacsonyabb hó'mérsékig egy rudacskát ma
gával visszahúz, illetőleg a legnagyobb hideget 
mutató helyen visszahagy, a legmagasabb hőmérsé-
kig pedig előre tol. Nálunk tud. használatra a Cel-
sius-féle hőmérő, közhasználatra a Réaumur-féle, 
Angolországban pedig a Fahrenhe i t - f é l e van 
elterjedve. 
Hőmérséklet, vmely test hobeli állapota, mely az 

érzés és a hőmérő által nyilvánul, 1. még légmérséklet. 
Home-rule (ang., homrul),a politikai rendszer, mely 

megadja Írországnak a külön törvényhozást s a 
belügyi önállóságot; h o m e - r u l e r s , azon ir párt, 
mely külön parlamentért és hazája önállóságáért küzd. 

Homestead (ang., hómsted), tulajdonképen a ház és 
a vele egybekötött telek, mely egy családnak lakását 
teszi; jelenti azonban azon ingó és ingatlan dolgokat 
is, melyeket foglalás esetén a végrehajtást szenvedő 
javára érintetlenül kell hagyni. Be van hozva az 
Egyesült-Államokban és Angolországban, átlag az in
gatlan 160 acre, az ingóság pedig 1500 dollár értékű. 
L. gr. Andrássy Géza: Az otthont mentesítő tvények. 

Homicidium, 1. gyilkosság. 
Homilia (gör.), hitszónoklat, egyházi beszéd. 
Homiletika (gör.), az egyházi szónoklat tudománya, 

része a hittudománynak s az ékesszólástannak. 
Homlok, frons, az arcznak felső része, melyet fent 

a hajzat, oldalt a halántékok, alul szemöldök és az 
orr gyöke határolnak. 

Homlokcsont, os frontis, a homlok csontos részét 
alkotó koponyacsont, mely a domború homloki rész
ből, a szemgödri részekből és az orri részből áll. Külső 



felületén két dudor vmint egy bemélyedés, a t a r h e l y 
(glabella) látható; belsejében a h. öblöt (sinus fron
talis) rejti. 

Homlokzat, az épület előrésze, főoldala, melyen 
rendesen díszítések alkalmazvák; nagyobb épületnél 
a h.-on jut a stíl első sorban kifejezésre. 

Homme(francz.,om),ember, férfi;h.de le t t res , i ró . 
Homo (lat.), ember. 
Homo, dr. Pollák Illés hírlapíró írói álneve. 
Homo diluvii testis, 1. emberi kor czikkünket. 
Homoeopathia, h a s o n s z e n v é s z e t , hasonszenvi 

gyógymód, Hahnemann Sámuel (1. e.) által feltalált 
gyógymód. E szerint bizonyos gyógyszerek egészséges 
egyéneken a különböző tünetek egész sorozatát hoz
zák létre; ezen gyógyszerek a h. tanai szerint olyan 
betegeken, kiken hasonló tünetek jelentkeznek, elég
séges higitással adagolva a kórtüneteket megszünte
tik. Innét a h. jelszava: >similia similibus curan-
tur« és neve: homoeopathia, hasonszenvészet. A 
betegségek e szerint csakis a tünetek felkeresése 
által ismerhetők fel és ezen tünetek kezelése és orvos
lása által gyógyíthatók. Viszont a ma általánosan elfo
gadott és a h.-val szemben a l l o p a t h i á n a k elneve
zett gyógyászati irány, a hol csak lehet, a betegségek 
alap-okát kutatja és ezt igyekezik megszüntetni, mint
hogy az ok megszűntével az okozat is megszűnik. 
Homogén (gör.), egynemű; ellentéte heterogén (l.e.). 
Homojousios (gör.), 1. homousios. 
Homok, kőzetek rombolási terméke, többé-kevésbbé 

kerekded szemek, nagyobb részt kvarcz, gyakran 
agyaggal, földpáttal v. csillámlemezkékkel keverve. 
Fontos talajnem, hazánkban is előfordul, továbbá 
nagyobb mennyiségben a tengerpartokon és sivata
gokban, a folyók medrében; tiszta kvarcz h. termé-
ketl«n; futó h. (1. e.). 
" Homok-Bödöge, község Veszprém m., 1209 lak. 

Homokbuczka, homok alkotta halom; ott, hol a 
homokot növénytakaró meg nem köti, a légáramlá
sok ereje által felhajtva halmokat alkot, melyek hely
zete és előre mozgása minden sivatagon ugyanaz. 
A széltől űzött homok a szél irányában halad előre 
és az útjában álló tárgyakat lassankint elfedi. Magas
ságuk 120—180 m. is elér. Dél-Magyarországban 
a homokbuczkák ily járását a Deliblati homokpusz
tán észlelhetni; 1. még dünák. 
Homokforgatag, 1. szélforgó. 
Homokfuvó, készülék üveg v. fém köszörülésére 

erős lég- v. gőzsugár által felszívott és a megdolgo
zandó tárgyra hajított homokszemek által alakok, 
irás stb. beköszörülésére homok által meg nem tá
madható anyagból készült alakzót használnak. 

Homokhegy, a legnagyobb komáromi sáncz. 
Homokkő, vmely kötőanyag által összeragasztott 

homokszemekből áll; a ragaszanyag szerint van: 
a g y a g o s h., m á r g a h., és k o v a h., melyben a kis 
kvarczszemeket agyagos, márgaszerü, vasoxyd, v. 
kovás, szarukőszerü ragaszanyag köti össze, az 
utóbbi a legjobb minőségű, a h. a legkiválóbb épitő 
kőanyag, mely hazánkban is igen elterjedve a leg
jobb minőségben fordul elő. 

Homokóra, két kúpalakú és hegyeikkel összekö
tött, függőlegesen álló üvegedény, mely az eltelt 
időt azon homokmennyiséggel mutatja, mely a felső 
edényből az alsóba lefolyt. 
i Homokszivattyu, készülék a homoknak kutakból 
való kiszivattyuzására ; a szivattyú alatt szekrény 
van, melyben a vizzel együtt felemelt homok lerakó
dik s honnét aztán eltávolítható. 

Homok-Szt-György, község Somogy megyében, 
1218 lak. 
Homok-Terenne, község Nógrád m., 1222 lak. 
Homoktölcsér, 1. szélforgó. 
Homokzátony, 1. zátony. 
Homolicz, község Torontál m., 4303 lak. 
Hornolka József , a magy. kir. államnyomda tér

képészeti osztályának vezetője, szül. 1840. febr. 26. 
Hlinskóban (Csehország). Tanulmányait befejezve 
1857. az országos felmérésnél mérnök, 1866. a had
járatban hadnagy, azután 1870-ig ismét mérnök; 
azóta az államnyomda térképésze. Kiváló tevékeny
séget fejtett ki az iskolai térképezés terén; egy 
atlasza s számos önálló kis és nagy térképe jelent 
meg. Az Athenaeum Kézi Lexikona összes térképei
nek revisora, nagyrészt rajzolója. 

Homológ (gör.), egymásnak megfelelő; h. s o r , a 
chemiában azon vegyileg rokon testek összeállítása, 
melyek egymástól több v. kevesebb nCH a által kü-
lömböznek. 

Homonna, község Zemplén m., 3738 lak., egykor 
vár, járásbíróság, adóhivatal. 

Homonnai család, 1. D r u g e t h . 
Homonna-völgye, 1. Hábador. 
Homo novus (lat., uj ember), olyan emberről 

mondják, a ki vmely téren, melyen előbb soha sem 
működött, egyszerre föltűnik. 

Homo proponit, deus disponit (lat.), ember tervez, 
isten végez. 

Homoród, az Olt mellékvize, két ág: a Kis- és N.-H. 
egyesüléséből támad. Ugrán alól az Oltba ömlik. 

Homoród, 1) község Hunyad m., 1033 lak. — 
2) község N.-Küküllő m.. 1227 lak. 

Homorú lencse, 1. lencse. 
Homorú tükör, 1. tükrök. 
Homousios (gör.), ugyanazon lényegű, ellentétben 

a h o m o j o u s i os-sal, mely hasonló lényegűt jelent 
(Krisztus istenségét tekintve); a byzanczi biroda
lombankét egyházi párt (igazhitűek és arianusok) jel
szava és e szóból származó elnevezése (homousiánu-
sok és homojousiánusok). 

Hömpöly, görgeteg (1. e.). 
Homunculus (homuncio), emberke ; a vegyi úton 

előállított ember, mire nézve Paracelsus »de genera-
tione rerum naturalium« cz. munkájában ád utasítá
sokat. V. ö. fejlődéstan. 

Honalapító, Á r p á d vezér (1. e.). 
Hónap, általában a holdnak a föld körül való kerin

gési ideje. A hold bonyolódott mozgásai szerint : 
c s i l l a g i (siderikus) hónap azon idő, melynek 
lefolytával a hold ismét u. a. állócsillaghoz ér : 27 
nap, 7 óra, 43 perez, 11 másodpercz ; f é n y v á l t o -
z a t i (synodikus) h., négy fényváltozatnak időszaka: 
29 nap, 12 óra, 44 perez. 3 mpercz ; s á r k á n y h . , 
azon idő, mely alatt a hold egyik csomópontjából 
kiindulva, abba ismét visszatér : 27 nap, 13 óra, 18 
perez, 38 mpercz ; f o r d u l a t i (periqdikus) h., azon 
idő, mely alatt a hold a földpálya tavaszpontjával 
együtt kétszer egymásután delel: 27 nap, 7 óra, 43 
perez, 4'6 mpercz. Minthogy 12 holdváltozat tesz ki 
egy napévet, ennek tizenkettedrésze, vagyis 30 nap, 
10 óra, 29 perez, 4 mp., alkot egy n a p évi hónapot. 
A Gergely-féle naptár hónapjai : január (31 nap), 
február (28, szökőévben 29 n.), márczius (31 n.), 
április (30 n.), május (31), június (30), július (31), 
augusztus (31), szeptember (30), október (31), no
vember (30), deczember (31 n.). V. ö. év, időszámítás. 

Honatya, az orsz. képviselő. 



Hondekoeter (-kuter), jeles németalföldi képiró-
család ; G i l l e s , szül. 1583., f 1627.; fia G i s e b e r t , 
szül. 1613., t 1653.; mindkettő tájképfestő; az utób
binak fia M e n y h é r t , szül. 1636., f 1695., állatfestő. 

Honduras, 1) köztársaság Közép-Amerikában, ter. 
119.820 km 2, 381.938 lak., kik indiánok, négerek 
fehérek és vegyült fajok. Magas hegyek ágazzak be, 
földje termékeny. Kiviteli czikkek: arany, ezüst, 
indigó, fa, bőrök, gummi, marha, gyümölcs, maha
gónifa. Fővárosa Tegucigalpa. Elnöke 1891 — 1895. 
Panans Leista. 1502. Kolumbus fedezte fel, 1823 óta 
köztársaság. — 2) Bri t -H. , brit gyarmat Közép-
Amerikában, ter. 21.435 km 2, 27.668 lak. Főhelye 
Belize. 

Honegger J á n o s J a k a b , irodalomtörténész, szül. 
1825. jul. 13. Dümtenben, Zürich kantonban; 1874 
óta a zürichi egyetemen tanár. Megírta a XIX. század 
irodalom- és művelődéstörténetét és még számos 
irod.-történeti művet. 

Honestas (lat.), tisztesség, becsületesség. 
Honfiú, honfiusitás, 1. honos. 
Honfleur (ónflőr), kikötőváros Calvados franczia 

departementban, a Szajna torkolata m., 10.000 lak. 
Honfoglalás. Az Etelközből kiköltöző magyarok 

a krónikák szerint 889-ben lépték át Árpád vezérlete 
alatt a mai Magyarország határait; a vereczkei szo
rosnál átkelve a Kárpátokon, Munkácsnál szállottak 
meg, s a Sajóig terjedő vidéket részint fegyverrel, 
részint Zalán bolgár fejedelemmel kötött barátságos 
alku utján elfoglalva, az erdélyi részeket Töhötöm 
vezér által vették birtokba. Árpád 891. végén már a 
Zagyváig nyomult hadaival. 892. Arnulf német király-
lyal szövetkezve, Szvatopluk morva fejedelem ellen 
harczolt és Felső-Magyarországot elfoglalta. 893. 
Zalánt Alpárnál legyőzte. Szernél gyűlést tartott s a 
Tisza és Duna alján lakó népeket meghódítva, Csepel 
szigetén telepedett le. A Dunántúl vidékét Szvatopluk 
halála után 894. vette birtokba ; a hátralevő ország
részt, Marót bihari kozár fejedelem birtokát pedig 896. 
foglalta el. Az ily módon mintegy 7 év alatt birtokba 
vett földterület, a Kárpátoktól az adriai tengerig s a 
Morva vizétől a székely havasokig, teszi a magyar 
anyaország területét. Ez a honfoglalás vázlatos képe 
a hazai krónikák elbeszélése alapján. A külföldi ada
tok egybevetése az ujabb történet-irodalomban az 
időrend körül nagy eltéréseket és ingadozásokat 
eredményezett. Salamon Ferencz a Kárpátokon való 
átkelést 897-re s morva birtokok és a dunántúli részek 
elfoglalását 898-ra teszi; Pauler Gyula szerint a meg
telepedés 895. történt, de a honfoglalás a Dunántúli 
részek birtokba vételével csak 900. fejeztetett be. Az 
Akadémia 1883-iki bizottsága a honfoglalás kezdő 
és befejező évének pontos megjelöléséről lemondott s 
csak annyit tudott megállapítani, hogy a magyarok 
888. előtt mai hazánk területén nem telepedtek meg, 
de 900-ban a honfoglalás már megtörtént. A kérdés
sel tüzetesen foglalkozott a fentebbieken kivül a Szá
zadok hasábjain Botka Tivadar (1878.), Ipolyi Ar
nold (1888,) és Szabó Károly (u. o.). 

Hongkong, a Dél-Khinai tengerben fekvő brit (1842. 
óta) sziget, ter. 83 km 2. 181.298 lak., kik khinaiakés 
feketék. Fővárosa Victoria. 

Honi, szóval jelölték a negyvenes években a hazai 
ipar termékeit, midőn a műveltebb osztályok körében 
mozgalom folyt, hogy a hazai ipar támogatása czéljá-
ból magyar ember lehetőleg csak honi gyártmányt 
vásároljon. L. védegylet. 
Honnéte (francz., ónét), tisztességes, becsületes. 

Honneurs (francz., onőr), 1) tisztelgés, főleg 
katonaságnál; — 2) vendégek udvarias fogadása. 

Honny sóit, qui mai y pense (francz., oni szoa, ki 
mai i pánsz), »szégyen rá, ki rosszat gondol* : az 
angol térdszalagrend jelmondata. 

Honolulu, Hawai szigetcsoport fővárosa, a király 
székhelye, 20.000 lak. Kikötő. Európai módra épült. 

Honor (lat.), tisztelet; h.-arium, tiszteletdíj, szel
lemi, kül. irodalmi munkák v. orvosok díjazása; 
h.-álni, tisztelni,díjazni, váltót beváltani; h.-iscausa, 
tiszteletből; h . - a t i o r o k , a műveltebb, főleg diplo
más osztály tagjai. 

Honoria, Konstantin császár és Galla Piacidia leá
nya, III. Valentinian nővére; kamarásával, Eugenius-
sal folytatott viszonya miatt kolostorba küldték. A 
krónikák szerint, hogy kiszabaduljon, 450. jegygyű
rűt küldött Attilának, ki erre kezével együtt Rómát 
követelte hozományul a császártól. H. akkor élet
fogytiglan börtönbe záratott. 

Honorius, r ó m a i c s á s z á r (395—423.), I. Theo-
dosius fia, szül. 384. Apja halála után a kétfelé osz
tott birodalom nyugoti részét örökölte. 408-ig apósa 
Stiliko vezetése mellett uralkodott. Alatta foglalta el 
410. Alarich Rómát. H. már 403. Ravennába helyezte 
át székét s itt f 423. aug. 27. 

Honorius, 4 pápa és egy ellenpápa neve : 1) I. H. 
(625 — 38.) campagnei, a konstantinápolyi zsinat eret
neknek nyilvánította; — 2) II. H. nevet viselt Cadalus 
Péter pármai püspök, ki 1061. II. Sándor ellen pápává 
választatott Pármában, híveitől elhagyatva f 1072. 
- 3) II. H. (1124. decz. 16 . -1130. febr. 14.), Fag-
nano Lambert, Bologna környékéről; az investitura 
kérdésében sikerrel egyezkedett Lothár császárral; 
- 4)111. H. (1216. jul. 18.—1227. márcz. 18.), Cencio 
Savelli, római ; a szerzetesi intézmény nagy párt
fogója, alatta keletkeztek 1216. a domonkos- és 1223. 
a ferencz-rendiek szerzetei. II. András zavaros kor
mánya alatt többször beavatkozott hazánk ügyeibe, 
s megakadályozta Béla ifj. királynak nejétől való 
elválását; — 5) IV. H. (1285. apr. 2.—1287. apr. 3.), 
Giacomo Savelli; 1287. Kún Lászlót kiátkozással 
fenyegette. 

Honos, állam- v. honpolgár az, ki a törvény értel
mében az államhatalomnak mindenben alá van vetve; 
az idegentől abban különbözik, hogy ez utóbbi ne
mességet nem szerezhet, hogy honosíttatván, 10 
évig nem lehet tagja az orsz.-gyűlésnek; a magy. 
korona összes országaiban az állampolgárság egy 
és ugyanaz, külön horvát állampolgárság nincs, 
csupán országos illetőség. Honos: 1) mindenki, aki 
magy. állampolgárnak törvényes v. magy. állam
polgárnőnek törvénytelen gyermeke; 2) ki a törvény 
értelmében a h.-ságot megszerzi, házasság, törvé-
nyesités és h.-itás által. Házasság folytán szerzi 
meg a h.-ságot azon külföldi nő, ki magy. állampol
gárhoz megy nőül (megtartja a-házasság megszűnte 
után is), törvényesités által magy. állampolgárnak 
külföldi nőtől származó törvénytelen gyermeke; ho
nosítás által, aki h.-itási okiratot v. h.-itási oklevelet 
szerez és az állampolgári esküt leteszi. H.-itási 
okiratot kaphat, aki igazolja, hogy rendelkezési ké
pességgel bir, feddhetlen előéletű és vmely magyar 
községben 5 éven át tartózkodván a község kötelé
kébe fel van véve, ill. a felvétel kilátásba helyeztetik, 
az adózók lajstromába fel van véve és elegendő 
vagyoni képessége van. A h.-itási okiratot Magyar
országon a belügyminister, Horv.-Szlav.-országban 
a bán állítja ki; h.-itási oklevelet kaphat a magy. 



állam körül érdemeket szerzett külföldi a minisztérium 
javaslatára ő felségétől, ha belföldön lakik v. kije
lenti, hogy itt le fog telepedni (1879: L. t.-cz.)'. Ezen 
t.-cz. előtt kétféle h . - i t á s volt: e g y s z e r ű ás ü n n e 
pélyes, az egyszerűt vmely tvhatóság, az utóbbit 
(indigenatus) ő felsége kir. privilégiummal adta, vele 
nemesség járt és az orsz.-gyűlésen beczikkelyeztetett. 
Elvész a h.-ság elbocsátás, hatósági határozat, távol
lét, házasság és törvényesités által; az elbocsátást 
kérni kell és igazolni, hogy nincs adóval hátralékban 
v. bünvizsgálat alatt; béke idején a hadkötelesek csak 
& katonai hatóság engedélyével, háború esetén ka
tonakötelesek egyáltalán nem bocsáttatnak el, mások 
felett ő felsége határoz a minisztérium előterjeszté
sére. Kiterjed a nőre és kisk. gyermekekre; hatósági 
határozat folytánel vész, ha vki külállam szolgálatába 
lépvén, ezt a belügymin. v. bán felszólítására el nem 
hagyja, távollét folytán, ha vki a magyar v. közös 
kormány megbízása nélkül az ország határain kivül 
megszakítás nélkül 10 évig tartózkodik, hacsak fenn 
nem tartja a h.-ságot; házasság által elveszti azon 
magy. áll. polgárnő, aki idegenhez megy férjhez, de 
visszanyeri, ha a házasságot bíróilag érvénytelennek 
nyilvánítják, törvényesités által, külföldi állampolgár
nak magyar honpolgárnőtől származó természetes 
gyermekei, ha külföldre mennek lakni és ott állampol
gárokká válnak. Törvényünk ismeri a visszah.-itást 
is, megengedi ugyanis újra felvételét azoknak, akik 
elbocsátás v. távollét folytán vesztették el honossá
gukat, ha nem is térnek vissza, 1879:L. t.-cz.; azon 
esetben pedig, ha vmely község kötelékébe felvéte
tik, v. neki kilátásba helyezik, a visszah.-itás feltét
lenül elrendelendő. Van továbbá a tömegesen vissza-
települőkre nézve a tömeges visszah.-itás (1886: 
IV. t.-cz.), mely abból áll, hogy a tömegesen telepü
lők egy kérvényben kérhetik a felvételt, mely min
den bélyegtől mentes; községi illetőségüket a b.-ü.-min. 
áll. a bán jelöli ki. 

Honosítás, 1) 1. honos, — 2) acclimatisatio, 1. e. 
Honosulás, acclimatisatio, 1. e. 
Hont, község Hont m., 776 lak. az Ipoly mellett; 

régi várától vette nevét a megye. 
Honter J á n o s , az erdélyi szászok reformátora, 

szül. 1498. Brassóban ; Luther tanítványa, azután 
brassói lelkész, f 1549. 
Hontheim J á n o s M i k l ó s , trieri püspök, szül. 

1701. jan. 27. Trierben, hol az ottani jezsuita colle-
giumban, később az egyetemen tanár volt, ő adta 
ki Justinus Febronius álnév alatt 1763. ama munkát: 
De statu ecclesiae et legitima potestate Romani ponti-
ficis, melylyel a febronianismust (1. e.) megalapította, 
f 1790. szept. 2. 
Hont vármegye, határolják: Zólyom, Nógrád, Pest, 

Esztergom és Bars vmegyék; területe 2649"83 km 2, 
123.023 lak. Északon a Selmeczi trachithegység s 
délen a Börzsönyi hegység trachit-tömzse van. Fő-
vize az Ipoly, mely ives völgyével elválasztja a két 
hegységet s a déli határát érintő Dunába ömlik. 
Mellékvizei é.-d. irányú völgyekkel barázdálják a 
hegyvidéket; nevezetesebbek a Korpona, Szikincze, 
Selmecz és Csábrág patak. A selmeczi bányavidé
ken vannak mesterséges vizmedenczék. Az erdőkkel 
fedett selmeczi hegységben ősrégi idő óta müveit 
arany-, ezüstbányák. Savanyu ásványvizei közül a 
Szalatnyai legismertebb, van még Gyügyön, Ma-
gyarádon, Szántón, Egeghen stb. Mezőgazdaság az 
Ipoly völgyén van. Gyümölcstermelés s a hegy
vidéken árpa, rozs stb. A megye közigazgatásilag 

feloszlik: báthi, ipolysághi, korponai, csakmiai és 
szobi járásokra. Van 2 sz. k. v. (Selmecz és Béla-
bánya), 2. rend. tan. város és 184 község. Tartozik a 
26. sz. cs. és k. hadkiegészítő kerülethez, a 14. honv. 
ezredhez és a 45. népfelkelési járáshoz. Székhelye 
Ipolyság; Selmeczczel együtt 4 képviselőt választ. 

Honvéd, 1) az 1848/9. magyar nemzeti véderő, — 
2) a m. kir. honvédség minden tagja; a rangfokozat 
szerint van közh., h.-altiszt, tiszt, v. a fegyvernem 
szerint h.-gyalog, h.-huszár (1. honvédség). 

Honvédelem, az állam védelmére szolgáló katonai 
s velők kapcsolatos közigazgatási intézmények ösz-
szesége. 

Honvédelmi bizottmány, 1848. szept. 21. alakult 
a magyar képviselőház 6, utóbb 12 tagjából, kiknek 
feladata volt a távollevő Batthyány Lajos miniszter
elnökkel az érintkezést fentartani s vele az ország 
védelméről tanácskozni. Batthyány lemondása s az 
okt. 3. császári manifestum után a képviselő
ház okt. 8. az ország kormányzásának teljes hatal
mával ruházta fel, s elnökévé Kossuth Lajost nevezte 
ki. A bizottság tagjai voltak id. Esterházy Mihály 
gr.,' Jósika Miklós br., Madarász László, Mészáros 
Lázár, Nyáry Pál, Pálffy János gr., Patay József, 
id. Pázmándy Dénes, Perényi Zsigmond br., Sembery 
Imre, Somssich Pongrácz és Szemere Bertalan. Műkö
dése 1849. máj. 2. ért véget, midőn helyét a Szemere-
miniszterium foglalta el. Szeremlei Samu: A honv. 
bizottmány keletkezése (1867.). 

Honvédelmi minisztérium, m. kir., a legfelsőbb 
magyar honvéd-hatóság; hatásköre kiterjed nemcsak a 
magy. honvédség és népfelkelés összes ügyeire, hanem 
a közös hadsereg bizonyos ügyeire is. Élén a minisz
ter áll, kit a felség nevez ki, de a törvényhozás
nak felelős. Áll egy elnöki s 18 ügyosztályból, ez 
utóbbiak 6 csoportba osztvák. Jelenlegi miniszter 
b. Fejérváry Géza (1. e.). 

Honvéd-főparancsnokság, m. kir., hatásköre kiter
jed a honvédség összes oktatási és katonai ügyeire; 
a honvédelmi miniszternek van alárendelve; élén a 
főparancsnok, jelenleg József főherczeg (1. e.) áll. 

Honvéd-kerületi parancsnokságok, a magyar 
korona országai területe 7 honvédkerületre oszlik. 
Ezek: I. bpesti, II. szegedi, III. kassai, IV. pozsonyi, 
V. székesfejérvári, VI. kolozsvári, VII. zágrábi; 
mindegyiknek élén parancsnokság áll; kötelékébe 2 
honvéddandár s 1 v. 2 huszárezred tartozik. 

Honvédség, 1848/9-ki nemzeti hadsereg; 1848. 
máj. 16. gr. Batthyány Lajos miniszterelnök és Bal-
dácsi Manó ezredes, az orsz. nemzetőrségi hadi 
tanács elnöke felhívást intéztek a hazafiakhoz, hogy 
mivel az országot fenyegető mozgalmak miatt a tör
vényszabta nemzetőrségen kivül 10.000 főnyi »rendes 
nemzetőrségéét kell alakítani, lépjenek önkéntesen 
ez uj csapatba. E felhívás alapján alakult az 1 — 10. 
számú zászlóalj; eleinte rendes nemzetőrségnek nevez
ték, de Kiss Károly indítványára, ki a szót Kisfaludy 
Károly egy verséből vette, a »honvéd«, »honvédség« 
jött divatba s a hivatalos lap máj. 24-ki száma e 
nevet használta; a létszám később sorozás utján 
szaporittatott s a honvédség a diadalok hosszú sorát 
vivta ki. A világosi catastropha után, noha gróf 
Radeczky táborszernagy Bécsben a kitűnő sereg fen-
tartását ajánlotta, a honvédség feloszlott s nagy 
része az osztrák seregbe soroztatott. 

Honvédség, m a g y a r k i r á l y i , a fegyveres erő egy 
része, mely háborúban a közös hadsereg támogatá
sára van hivatva; de a szent korona területén kivül 
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csak a törvényhozás külön intézkedése mellett alkal
mazható, kivéve halaszthatatlan sürgősség esetén, 
mikor a jóváhagyás utólag kikérendő. Évi ujonczju-
taléka 12.500 ember (1889: XIV. t.-cz.); van tarta
léka és póttartaléka, tiszti karát a honvédelmi minisz
ter előterjesztésére ő felsége nevezi ki, szolgálati és 
vezénynyelve magyar; zászlaja (1. zászlók, czimerek 
stb. szines mellékletünket 4. sz.) az ország szineiből 
áll, melyen az államczimer s a felség nevének kezdő 
betűi vannak; Horvát-Szlavonországban a szolgálati 
nyelv horvát. Csupán gyalog és lovas csapatokból 
áll; szervezete a keretrendszeren nyugszik, szerve
zeti egysége az ezred. A honvédgyalogság békében 
és háborúban 28 (folyó számmal jelölt) ezredből, 
minden ezred a törzsből, 3 v. 4 tábori zászlóaljból 
és a pótzászlóalj-keretből, minden zászlóalj 4 tábori 
századból áll. A lovasság 10 h. huszárezredből, 
mindegyik ezred egy törzsből, 6 századból és 1 pót
csapatból áll. Béke idején a h. gyalogság 14, a lovas
ság 3 dandárba van osztva. A honvédségnek van 
külön egészségügyi, gazdaság-kezelési, igazságügyi, 
lelkészi szervezete, továbbá képző intézetei, külön
böző szaktanfolyamai és intézetei. Békeállománya 
összesen 1350 tiszt, 16.231 ember 2256 lóval, 
de 4178 tisztet, 174.062 embert 11.696 lóval képes 
kiállítani. A honvédség intézményét az 1868: XL. és 
XLI. (a honvédségről) törvény-czikkek alapítot
ták meg. 

Honvédség, o s z t r á k , 1. landvvehr. 
Honvédségi Ludovika-akadémia, magyar katonai 

főiskola Bpesten; feladata, 1) hogy a hadköteles 
korba még be nem lépő, önként jelentkező ifjakat 
tényleges állományú honvéd hadapródokká, ül. tisz
tekké képezze ki, — 2) hogy a tényleges állományú 
tiszteknek további kiképzést adjon. Ennek megfele
lően két tanfolyamból, a tisztképző és a felsőbb 
tiszti tanfolyamból áll, amaz 4 évre terjed s évenkint 
90 ifjú vétetik fel bizonyos évdijért v. díjmentesen; 
a másik 9Va hónapra terjed: részt vehet benne min
den 28 éven alóli, legalább két év óta szolgálat
ban levő, németül tudó, jól minősített alantas tiszt. 

Hónyomás, a hóréteg nyomása vmely épületfedélre, 
mely a fedél erősségének megállapítására mérvadó. 
Hoor K á r o l y dr., szemész, szül. 1859. Bpesten. 

Ezredorvos, a 17. sz. helyőrségi kórház szemészeti 
osztályának főorvosa, 1890. óta magántanár a bpesti 
egyetemen. Irt több szemészeti tankönyvet magyarul 
s számos magyar és német szemészeti értekezést. 

Hoorn fok, Amerika legdélibb pontja, 55° 48' 41" 
d. sz. alatt. 1578. Drake fedezte fel. 

Hő-Papi, község Borsod m., 995 lak. 
Hoplita (gör.), a régi görögöknél nehéz fegyver

zetű gyalog katona. 
Hopmester, a német hofmeistertől, a régi nyelvünk

ben udvarmester, a király vagy a főurak udvarában 
szolgáló tisztviselő. 
Hora (lat.), óra. • 
Hóra, máskép Urszu ( = medve) N i k o l á j , oláh 

néplázitó, szül. 1730 körül Albakon; az elégületlen 
erdélyi oláh köznépet, melyben az 1784-iki összeírás 
a felszabadulás reményeit ébreszté föl, József csá
szár nevében pecsétes levéllel a nemesség kiirtására 
bujtogatta. A mesztákeni templomban 1784. okt. 31. 
tartott gyűlésen K l o s k a v. Varga Juon (sz. 1754. 
körül) és K r i z s á n György (sz. 1732. körül) társai
val a fanatizált tömeg élére állott, s nov. 1. Kőrös
falván megkezdte a mészárlást, melynek Hunyad, 
Zaránd, Alsó-Fehér és Torda megyékben két hónap 

alatt mintegy 4000 magyar esett áldozatul. Brucken-1 
thai kormányzó és a katonaság habozó magatartásai 
növelte H. erejét, a ki november végén már hunyadíj 
főispánnak, majd dák királynak kiáltatott ki, s azlf 
oláhok függetlenségét tűzte ki mozgalma czéljává. \ 
II. József Jankovics Antal grófot és Papilla táborno-s 
kot küldte kir. biztosokul Erdélybe, s a kormány-? 
szék 300 aranyat tűzött ki a lázadás főnökei fejére.í 
A beállott tél és a katonaság szigorú fellépése hamar , 
véget vetett az egész mozgalomnak. H. és Kloska I 
a havasok közé bujdostak, de decz. 27-én kézre
kerültek s 1785. febr. 28. Gyulafehérváron kerékbe 
törettek, 11 társuk ugyanakkor végeztetett ki. Id. gr. 
Teleki Domokos: Hóra-támadás tört. (1865.), Szilá
gyi Ferencz: A H.-világ Erdélyben (1871.). 

Horácz, 1. Horatius. 
Horák, Zeus és Theus leányai, az évszakok isten

női. Eleinte csak 2 (Thallo és Karpo), később 3 és4-et 
tiszteltek. Ünnepeik Athénben a H o r a e á k . Szép, 
ifjú leányoknak, tánczolva és a megfelelő évszakok 
jelvényeivel, ábrázoltatnak. 

Horákok (podhorákok), szláv nép Cseh- és Morva
ország határán. 

Horánszky N á n d o r , orsz. képviselő, szül. 1838. 
Egerben, ahol bölcsészetet hallgatott. A jogot Bpes
ten végezte. Birói gyakorlatra lépett és 1861. fogal
mazó a kir. táblánál és mint ügyvéd a szolnoki tvsz. 
jogtanácsosa a provisorium beköszöntéig. 1872. kép
viselő s azóta folyton tagja a háznak. 

Hora ruit (lat.), az óra elsiet. 
Horat ius , Q u i n t u s H. F l a c c u s , a rómaiak leg

nagyobb lyrikusa, szül. Kr. e. 65. Venusiában (kato
nai gyarmat Apuliában), Augustus és Maecenas ke-
gyencze, f. Kr. e. 8. Rómában. Ódáiban, melyeket a 
kifejezés bája és mesteri technika jellemeznek, az 
arany középszerűséget magasztalja. Költői leveleiben 
és szatíráiban jókedvű, de találó gűnynyal ostorozza 
korának ferdeségeit és hibáit. A Pisokhoz irt levele 
»ars poeticáját* (1. e.) tartalmazza. A magyar költők 
közül főleg Virág Benedekre és Berzsenyi Dánielre 
volt nagy hatással. Jellemzését 1. Szász Károly: H., 
Bpesti Szemle XIV. k. 1861. 

Hörcsög, cricetus, emlős állat a rágcsálók (rosores) 
rendjéből. A k ö z ö n s é g e s h., cr. frumentarius, 26 
cm. hosszú, teste zömök, háta sárgásszürke, hasa 
fekete, oldalain sárgásfehér foltokkal; farka rövid, 
szőrös. Pofazacskókkal van ellátva ; igen mérges, 
harapós. A földben lakik, hol tavaszra való nagy 
mennyiségű gabonát hord magának össze; téli álmot 
alszik. Bundáját bélésnek használják. 

Hordalék, általában minden a viz v. jégár által 
magával hozott kőzet-rombolási termék; h. kúp, 
tordás patak által a völgy torkolatában a hordalék
nak kúpalakban való lerakodása, melyen folyását 
ingaszerüen változtatja. 

Hordár- v. b é r s z o l g a - i p a r , áz 1884: XVII. t.-cz. 
10. §-a értelmében engedélyhez van kötve; a h.-üzlet 
óvadékot tartozik letenni; a h.-ok folyó számmal 
látandók el és rendes tartózkodó helyük is meghatá
rozható, a nap bizonyos szakában mindig rendelke
zésre kell állaniok; a teljesített szolgálatért járó 
dijak meg vannak állapítva. 
Hordeolum (lat.), árpa (a szemen). 
Hordképesség, vmely szerkezet teherbírása (1. e.). 
Hordozható vasút , ipari s főleg mezei szállításra 

szolgáló keskenynyomu vasút, mely a természetes 
terepen csekély utánigazitással elhelyezhető és egyik 
helyről a másikra könnyen átrakható; a csekély sulyu 



sinek fatalpakon v. vasalzaton fekszenek, a kocsikat 
emberi- v. lóerővel húzzák. 
Horeb (Choreb)5 hegy az arab sivatagban, melyen 

Mózes a 10 parancsolatot kapta, a kinyilatkoztatás 
színhelye. 
Horelicz, község Trencsén m., 949 lak. 
Hörg, bronchus, a légcsőnek két elágazása. A jobb 

h. 6—8, a bal 9—12 porczos gyűrűből áll. A jobb h. 
3, a bal 2 ágat bocsát a megfelelő tüdőlebenyekhez. 
Horgany, fém és elem, vegytani neve Zincum, jele: 

Zn., p. s. = 64,88., f. s. = 6,9. Szine kékes fehér, a 
levegőn állandó, mert idővel egy fehéres, basicus 
szénsavas horgany vegyületből álló réteg képződik 
rajta, mely a további behatások ellen védi. A h. 
100— 150°-nál kalapálható, hengerelhető; közönsé
ges hőmérsék és 200°-on felül azonban porrá zúz
ható. 433°-nál megolvad, erős vörös izzásnál levegő
hozzáférésnél kékesfehér lánggal h.-oxyddá u. n. 
h.-v i r á g g á, tana philosophica, ég el; levegő-kizá
rásnál pedig átpárolható. Savakban oldódik, úgy
szintén kálium és nátrium stb. lúgban is. A h.-nak 
igen kiterjedt alkalmazása van, különösen lemezek 
készítésére, vegyműhelyekben, sárgaréz és más ötvö
zetek gyártására, h. vegyületek készítésénél stb. 
használják. A h. b á n y á s z a t a a h. tartalmú érezek 
felkutatásában és nyerésében áll (1. h. érez). A h. 

. k o h á s z a t á n á l az érczeket égetik, illetőleg a spha-
leritot oxydálólag pörkölik s azután szénnel keverve 
izzítják. Ezen izzítás tűzálló agyagból készített zárt 
edényekben történik; ekkor a h.-oxyd-pörkölékből a 
h. a szén által redukáltatik, gőz alakban elszáll s 
szedőkben felfogatik. Hazánkban főleg a helyi viszo
nyok miatt nem foglalkoznak a h. nyerésével, hoz
zánk leginkább Poroszországból és Ausztriából kerül 
a h.-fém. 

, Horganyedzés, nyomtatáshoz alkalmas lapoknak 
• előállítása az által, hogy a nyomtatandó rajznak 
vonalait, tehát képét alkalmas vegyi tentával a fé-

I nyesitett s teljesen sima horganylapra rajzolják s 
- erre mindazon helyeket, ahol rajz nincs, vegyi szerek

kel feloldják, kimaratják. A rajznak horganylemezre 
való hozatalára a fényképészetet is használják. 
Horganyérczek, azon vegyületek, melyek a hor

gany előállításánál használtatnak; legfontosabb a 
s z é n s a v a s - h o r g a n y (ZnC0 8), ásványtani neve: 
nemes g á l m a , továbbá a k o v a s a v a s h o r g a n y 

j = k o v a g á l m a , végül az igen elterjedt h o r g a n y -
sulfid = sphalerit (ZnS), mely sok helyen az ólom-
sulfid v. galenit nevü ásvány kísérője (Selmecz, 

. Nagybánya, Kapnik stb.). 
Horganygálicz, a horganynak kénsavval alkotott 

vegyülete, mely 7 tömecs kristályvízzel jegeczedik 
(ZnS0 4+7H 20). Vizben könnyen olvad. Használják 
a fa conserválásánál, fertőtlenítésnél s semmi név 
alatt általában ismeretes gyógyszer szemgyuladás 
és egyéb gyuladásos bajoknál. Nagy mennyiségben 
használják a kartonfestésnél és több más iparban. 
Horganylemez, a horgany fémből hengerelés által 

nyert lemez ; kiterjedt alkalmazása van víztartók, 
fürdőkádak, födő lemezek, csatornák stb. készítésé
nél. Minthogy a horgany a meleg hatása következté
ben kiterjed, a napsugarak hatásának különösen 
kitett födő lemezeket hullámosra készítik, hogy a hő 
okozta kiterjedés az erősítő szögeket föl ne feszítse. 
Horganyötvözetek, a horganynak más fémekkel 

alkotott keverékei; első sorban fontos a s á r g a r é z , 
mely vörös rézből és horganyból áll; főleg azért 
alkalmazzák, mert könnyebben megdolgozható mint 

a vörösréz s szilárdabb mint a horgany s a levegőn 
állandó szép aranysárga szinü. Elterjedt ezenkívül 
a b r o n z (1. e.), továbbá az u j e z ü s t . mely hor
ganyból és nickelből áll. 
Horgany-vegyületek,legfontosabbak a h o r g a n y -

o x y d = ZnO, fehérszínű por, melyet a horganyfém 
elégetése által nyernek, főleg fehér festék, az u. n. 
h o r g a n y fehér készítésére használják, mely nagy 
födő ereje s az által tűnik ki, hogy színét el nem 
veszti, fehér marad; h o r g a n y c h l o r i d = ZnClg 
keletkezik, ha a horganyt sósavban feloldjuk, szin^ 
telén vegyület, mely a vizgőzt s a nedvességet mohón 
magához szívja; gyógyszer, conserváló anyag s 
lyukas fogak kitöltésénél is használták ; főalkatrésze 
a forrasztó viznek ; h o r g a n y s u l f a t — kénsavas 
horgany, 1. horganygálicz. 

Hörghurut, bronchitis, hörglob, a légcső és elága
zásai nyákhártyájának hurutos lobja, mely üveg-
szerü, később nyákos-genyes tömegek elválasztásá
val és köhögéssel jár. Hevenyen előfordul különösen 
meghűlés után, idülten tüdőbetegeknél, éltesebb egyé
neknél és bizonyos iparágaknál (kőmives, molnár, 
pék, stb.) ; gyermekeknél könnyen szövődik hozzá 
tüdőgyuladás; a finomabb hörgöcskék tartós hurutja 
könnyen tüdővészre és hörgtágulatra vezet. Kezelés: 
izzasztás (bodzathea), égvényes-sós ásványvizek 
(szolyvai, luhi Margit, bilini, giesshübli, stb.), 1 — 2°/<» 
konyhasó-oldatos forró vízgőzök beleheése; sűrített 
levegő belégzése, ritkitott levegőbe való kilégzés. 
Hörgi légzés, a nagyobb hörgőkben légzésnél kelet

kező hang, mely egészséges egyéneknél a gége és 
légcső fölött és a lapocz közötti területen hallható. 
Kóros viszonyok között a mellkas egyéb helyein is 
hallható, légüres tüdőszövet által odavezetve. 

Hörglob, bronchitis, 1. hörghurut. 
Hörgöcske, bronchiolus, a hörgőknek kisebb elága

zásai, melyek a tüdőbe hatolva, ott mind finomabb 
ágakra oszolnak és végre tölcsérszerüleg kitágulva a 
léghólyagcsákban végződnek. 

Horgony, uszó hajónak vmely helyhez való meg
erősítésére szolgáló eszköz; vasszárból, két sziv-
alaku lapátban végződő karból és a szár másik végén 
a karokra merőleges rúdból áll; kötélre van erősítve 
és ledobatása után a vizfenékbe kapaszkodik : h. 
v e t n i ; — építményeknél fa- v. vasdarab, melylyel 
vmely alkatrészt bekötnek, pl. h.-czölöp. 

Horgos, község Csongrád m., 5503 lak. 
Horgospatak, község Szolnok-Doboka m., 974 1. 
Hörgtágulat, bronchiektasia, a légcső ágainak kitá

gulása, mely többnyire idült hörghurut következmé
nye. Tünetei : időnkinti köhögési rohamok, nagy 
mennyiségű nyákos-genyes váladék kiürítésével, asth-
matikus rohamok. Kezelés: köptetők, terpentin belég
zés stb. mint a hörghurutnál. 
Horhát , község Zólyom m., 1051 lak. 
Horizont (gör., = a határoló), láthatár (1. e.). 
Horizontális (gör.), vízszintes. 
Hörk József , történész,az eperjesi ág.evang.colle-

giumban hittud. tanár, szül. 1848. márcz. 7-én Liké
ren, Gömörm. Előbb lelkész, 1876 óta eperjesi tanár ; 
1869 óta ír lapokba és folyóiratokba; több hittani 
és magyar egyháztörténeti müve önállóan megjelent. 

Horka, község Gömör m., 812 lak. Hőforrás. 
Horkiós, Zeus mellékneve, a hamis eskü büntetője. 

A rómaiaknál Deus Fidius. 
Horlyó, község Ung m., 1182 lak. 
Hormayr J ó z s e f báró, osztrák történetiró, szül. 

1781. Innsbruckban. A tiroli fölkelésben vitt szerepe 



miatt Metternich 1813. márcz. 7. elfogatta és 13 hó
napon át Munkácson zárva tartotta. 1816. birodalmi 
történetíróvá neveztetett ki. 1828. bajor szolgálatba 
lépett, f 1848. Történeti munkáiban s az általa szer
kesztett Hist. Taschenbuch-ban igen sok a magyar 
vonatkozás. 

Hormusz-szoros , a Perzsa öbölből az Arábiai ten
gerbe vezető út. 
Horn G u s z t á v gróf, svéd hadvezér, a 30 éves 

háború egyik hőse, szül. 1592., 1625. bevette Dor-
patot, 1630. Kolberget, részt vett a lützeni győze
lemben, 1634. Nördlingennél elfogatott és csak 1642. 
szabadult ki. 1644. békére kényszeritette Dániát. 
-j-1657. 
Horn Ede , iró és politikus, sz. 1825. szept. 25. 

Vágujhelyen Nyitra m., előbb hirlapiró, 1848/9. hon
véd, azután külföldre ment, hol német és franczia 
nyelven több nagy munkát irt, 1867. haza jött s 
1870. orsz. képviselő, 1875. keresk. miniszteri állam
titkár, de már ez év nov. 2. f. 

Hornby Geof f roy T a m á s F ü l ö p , angol tenger
nagy, szül. 1825.; 1877. a török-orosz háború idején 
az angol középtengeri hajóhad főparancsnoka; majd 
a greenwichi kir. tengerészeti iskola elnöke ; később 
mint a hat tényleges tengernagy egyike a királynő 
mellé szolgálattételre rendelve. 

Hornig K á r o l y báró, veszprémi r.-kath. püspök, 
szül. 1840. aug% 10. Budán; hittud. tanulmányait 
Bpesten s Bécsben végezte ; 1869. Simor prímás tit
kára, 1870. budapesti egyetemi tanár, 1873. a Re-
ligio szerkesztője, 1878. esztergomi kanonok, 1882. 
vallásügyi miniszteri osztálytanácsos és scardonai 
czimz. püspök, 1888. jul. 31. veszprémi püspök. Iro
dalmilag is működött. 
Hornyik J á n o s , történetíró, szül. 1812. okt. 13. 

Kecskeméten, 1861 — 1883. kecskeméti főjegyző, meg
írta szülővárosának történetét, 4 kt.-ben (1861,-66.), 
az ötödik kéziratban maradt. Az Akadémia 1863. 
lev. taggá választotta, f 1885. okt. 8. 

Horologium (gör.), óramutató, óra. 
HorologiumTurcicum, Rosnyai Dávidtól, 1. Bidpai. 
Horomvár, Temes m.,, Palánka község mellett a 

hasonnevű vármegye központja volt. 
Horony, hosszirányú mélyedés párkányzatban v. 

• vmely fában a h. g y a l u v a l kidolgozva. 
Horos (egyipt., Hor), Osiris és Isis fia, a fény istene 

Az ifjabb H. (egyipt., Harpechruti) a téli napsugár és 
a korai érés istene, a görögöknél Harpokrates, a hall
gatás és titok istene. 
Horoskop (gör. = óramutató), az ekliptika azon 

pontja, mely vmely ember születésének órájában fel
jön ; fontos szerepet játszott egykor az astrologiában, 
mely vkinek jövendőjét a csillagok állásából akarta 
előre megmondani. Corvin János herczeg ily h.-ja, 
mely a herczeg tizenharmadik születésnapján készült, 
ránk maradt. Ismertetve Könyvszemle 1880. 

Horovitz L i p ó t , magyar képiró, szül. 1843. Kas
sán, itthon s Parisban képezte ki magát, hol csak
hamar feltűnt arcz- és genreképeivel. 1870 óta Var
sóban 1890 óta Bpesten él s világhírű arczképfestő. 
Megfestette Arany János arczképét fénykép után, 
Pulszky F., Jókai Mór arczképét, leghíresebb képe 
Sapicha hrgnő arczképe. 

Horpács, község Sopron m. 635 lak., Szt-Pálról 
nevezett premontrei apátság. 
Horrendum (lat.), iszonyú, rettenetes. 
Horribile dictu (lat.),borzasztó kimondani; h. visu, 

borzasztó látni. 

Horribilí cribrifax, hetvenkedő, száj hős, G r y p h i u s 
XVII. századbeli német iró egy vígjátékának czime 
és hőse. 

Horror (lat.), rémület, undor. 
Horror vacui (lat. = ürességtől való félelem), 

régebben a természetről hitték, hogy »fél az üresség
t ő l , s ezzel magyarázták a viznek légritkított csö
vekben való felszállását. 

Hors concours (fr., hór konkúr), versenyen kívül. 
Hors d 'oeuVre (fr., hordövr), mellékétel. 
Hörsel, folyó Thüringiában, a Werrába szakad; 

párhuzamosan haladnak vele a kopasz H.-hegyek, 
főcsucs a GrosserH.-berg(467 m.),mely aTannháuser 
mondában szerepel. 

Horsetzky, 1) Adolf vezérőrnagy, szül. 1847. 
A vezérkarnál a műszaki és speciális vezérkari mun
kálatok irodájának főnöke. — 2) K á r o l y , vezérőr
nagy, szül. 1844. A troppaui 10. gyalogdandár pa
rancsnoka. 

Horst G y u l a , J ó z s e f J o a c h i m L a j o s báró, 
volt osztrák honvédelmi miniszter, szül. 1830. aprii 
12. Nagy-Szebenben. 1844 óta a hadsereg tagja, 
1873—80. osztrák honv. min. Azután nyugalomba 
vonult. 
Hort, község Heves m., 2993 lak. 
Hortense (-ánz) E u g é n i a B e a u h a r n a i s , Hollan

dia királynője, III. Napóleon franczia császár anyja, 
szül. 1783. ápr. 10. Parisban. 1802. neje Bonaparte 
Lajosnak. I. Napóleon öccsének, a ki 1806. Hollandia 
királya lett; 1810. elvált férjétől, 1815 óta Arenen-
bergben Svájczban lakott, f 1837. okt. 5. 

Hortensia, tudományos nevén hydrangca opuloi-
des, a kőtörfélék (saxifragae) családjából, dísznövény, 
hazája Khina és Japán, Európába behozatott 1788. 

Horticultura (lat.), kertészet. 
Hortobágy, az Oltba ömlő Szeben mellékvize, mely

nél nagyobb. Ered Báránykut környékén és Mohnál 
szakad a Szebenbe. Hossza valami 82 km. 

Hortobágy, az erek apja, a Tisza áradásainak mo
csaraiból és a homokbuczkák talajvizéből össze
folyó erekből, a Pöcze, Kösi, Kadarcs összeszürődé-
séből támad, s a Sárrétbe vész el. Lomha folyása 
alig vehető észre s vize a Tisza szabályozása óta 
apadt. 

Hortobágy - Berettyó-vidéki belvíz - szabályozó 
társulat, 1878. alakult s czélja a Hortobágy és Be
rettyó vidékén összegyűlő belvizeket magas partok
kal ellátott nyilt csatornán keresztül a Hármas- Kőrösbe 
Mezőturnái bevezetni. Ártere Heves, Hajdú, Jász-
Nagy-Kun-Szolnok és Békés megyék területére terjed, 
s jelenleg 68.989 hold; kötelékébe 11 község tarto
zik, székhelye: Karczag. 

Hortobágyi puszta, Debreczen mellett, Hajdume-
gyében, 52.000 holdnyi sikság, melyet még nem tört 
fel az eke vasa; legelő az egész, rajta Debreczen vá
ros gazdasága: marhacsordák ménesek csatangol
nak. Mig a Tisza árja szabadon járta, nádasok, 
mocsarak és tavak váltakoztak, a vizi madarak és 
kócsag ezreivel. Az egészen uralkodik a sziksó; a 
termő szik növényzete buja: á vak sziké satnya. 
A délibáb a nyári derült napokon űzi játékát a 
pusztán. Területe a XVI. sz.-ban virágzó falvak; 
Zám, Ohat és Mata határait foglalja el. A H. járó 
barmok száma 50.000; ebből tizenöt gulyában 
15.000 szarvasmarha, kilencz ménesben 4000 ló. 
Hortologia (lat.), kertészettan. 
Hortoványi József , orsz. képv., szül. 1848. márcz. 

5. Sz.-Fehérvárott. Jogot végzett s ügyvédi pályán 



•működött, 1890 óta a »Magyar Állam* szerkesztője, 
1892. orsz. képviselő. 
Horus, 1. Horos. 

I Horvát, 1) Árpád , Istvánnak fia, az első, kit a 
középkor óta Árpád névre kereszteltek, szül. Pesten 
1820. febr. 23. Gymnasiumi tanulmányait Székes-
Fehérváron, az egyetemi tanfolyamot Pesten végezte; 
1836. bölcsészet-, 1840. jogtudor, 1841. h. ügyvéd, 
1846. május 1. az egyetem bölcs, kara — zárt helyi 
dolgozattal összekötött pályázata alapján — a diplo
matikai tanszék helyettesítésére meghívta és a ma
gyar nyelv és irodalom előadásával is megbízta a 
halálos betegségben sínylődő Horvát István helyébe. 
A márcziusi mozgalmak után az egyet, ifjúságnak 
1848. ápr. 2-án tartott közgyűlésén a bölcsészethall-
gatók a jelenlevő b. Eötvös József közoktatási min. 
előtt kijelentették, hogy Horvát Árpádon kivül egy 
sem kell nekik tanáraik közül. Erre á miniszter 
1848-ki június 18-án a diplomatika ny. r. tanárává 
nevezte ki, mely tanszéket immár 46 év óta látja el. 
E mellett 1857 — 73. egy. könyvtárőr, 1874—76. 
egyet, könyvtár-igazgató. A m. tud. Akadémia 1884. 
lev. taggá választotta. Munkái : Néhány szó a buda
pesti egyetemi könyvtárügyében 1876. (e dolgozat 
alapította meg nálunk a könyvtártant). Oklevéltani 
jegyzetek, három rész. Oklevél hasonmások gyűj
teménye 1883., s sok más önálló munka. — 
2) Bo ld i z sá r , volt igazságügy miniszter, szül. 
1822. jan. 1. Szombathelyen, Vasmegye. Iskoláit 
Sopronban, Győrött és Pesten végezte. 1843. ügyvédi 
oklevelet nyert; ugyanez évben Szombathelyen mezei 
rendőrkapitány, 1845. főjegyző. Az 1848. ország
gyűlésen képviselő. A szabadságharcz után bujdo
sott, 1856. Batthyány herczegi család ügyvédje. 
1861. szombathelyi orsz. képviselő s állandóan Pestre 
költözött. 1863. a magyar Földhitelintézet jogügyi 
igazgatója. Az 1866 — 67. országgyűlésen a Deák-párt 
kiváló tagja. A kiegyezéskor Deák kívánságára tagja 
lettaz Andrássy-miniszteriumnak s 1871. május 16-ig 
vezette az igazságügyi tárczát. Ez idő a reformok 
fontos korszaka a magyar igazságügy történeté
ben s H. B. nevéhez számos nagy alkotás fűződik. 
0 készítette elő s hajtotta végre az általa előterjesz
tett törvények alapján az igazságszolgáltatás külön
választását a közigazgatástól, a birói függetlenség 
elvének törvénybe igtatását, s a birói hivatalnak 
qualificatióhoz kötését, a bontbüntetés eltörlését, a saj
tóügyi esküdtszéki intézmény stb. szervezését, melyek
kel a magyar állam belépett a modern államok sorába. 
Számos törvényjavaslatot dolgoztatott ki (pl. a pol
gári házasságról stb.), melyek lemondása után nem 
kerültek többé tárgyalás alá. De a jelenlegi birói szer
vezet nem az ő conceptiója. A törvényszékek területi 
beosztását másként tervezte, de mivel eredeti tervét 
keresztülvinni nem tudta, 1871. május 16. beadta 
lemondását. Visszalépése után is képviselő maradt s 
mindig a modern demokratia eszméit hirdette. 1884. 
az Esterházy herczegi javak zárgondnoka. Időközben 
súlyos szembaja támadt s 1892. nem vállalt többé 
mandátumot. Mint politikust Andrássy gyakorlati 
irányával szemben az idealismus jellemzi. Egész éle
tét a liberális és demokratikus eszmék szolgálatában 
töltötte, s elveinek megfelelően visszalépésekor sem 
fogadott el kitüntetést. O volt az Andrássy-cabinet 
szónoka. Beszédeit a hév és bensőség, magasan szár
nyaló eszmemenet és formatökély jellemzik. Irt költe
ményeket. Versei a lapokban elszórtan jelentek meg 
(Budapesti Szemle, Hét, Fővárosi Lapok) s bennök 

mély érzés, bölcseleti felfogás és a nyelv zengzetessége 
egyesül. Némelyikben kitűnő humora csillan fel. Az 
Akadémia 1869. lev., 1871. tiszt, tagjává választotta. 
1870. a Kisfaludy-társaság rendes tagjává válasz
totta. Most (1982.) beszédeit s költeményeit rendezi 
sajtó alá.Fia Horvát Jenő (l.e.)kir. táblai tanácselnök 
Temesvárt. Leányai: G i z e l l a , báró Eötvös Lórántné, 
E m i l i a , Láng Lajosné, I r m a , Radisics Jenőné. — 
3) E n d r e (pázmándi), költő, szül. 1778. november 
25-én Pázmándon. 1797. a cisterci-rendbe lépett, 
1798. azonban világi pap. 1806. téthi, 1828. páz
mándi lelkész, f 1839. márcz. 7. Főleg epikus köl
teményeket irt hexameterekben. 1814. >Zircz emlé-
kezete,< 1831. »Árpád< cz. eposza jelent meg 12 
énekben. Ezt az Akadémia 1832-ben a nagy juta
lommal (200 arany) koszorúzta. L. Szász Károly : 
Emlékbeszéd H. E. fölött. Akad. Ért. 1879-ben. -
4) I s t v á n , történetíró,szül. 1784.máj. 3. Székesfehér
váron. Jogi tanulmányai befejeztével Ürményi szolga
bíró családjánál nevelő; hajlamai a tudományos 
pályára vonzván, 1816. a m. nemz. múzeumban a 
Széchenyi-könyvtár őre; azontúl idejének nagy részét 
a könyvtárban töltve, páratlan tudományú poly-
historrá képezte ki magát; 1830. egyetemi tanár s 
az oklevéltant, magyar nyelvet és történetet taní
totta. Tudományos munkássága Nagy Lajos és 
Hunyadi Mátyás védelmeztetésök (1815.), Verbőczy 
István (1819.), Magyarország gyökeres régi nemzet
ségeiről (1820.) stb. cz. müvein kivül főleg a. ma
gyarok őstörténelmének tanulmányozására irányult, 
ehhez óriási anyagot gyűjtött, mely a magy. nemz. 
múzeum kézirattárában őriztetik. De mutatványként 
megjelent munkája : Rajzolatok a magyar nemzet 
legrégibb történetéből (1822.) inkább a hazafias 
rajongás terméke, f 1846. június 13. — 5) Jenő , 
temesvári kir. táblai tanácselnök, Boldizsár fia, szül. 
1849. aug. 3. Szombathelyen, 1870. pesti táblai 
segédfogalmazó, 1871. min. fogalmazó, 1876. pest
vidéki tvszki, 1880. bpesti táblai biró, 1891. temes
vári táblai tanácselnök. 

Horvát bán, a horvát-szlavón tartományi önkor
mányzat élén álló magyar zászlós ur. L. Bán és 
H o r v á t o r s z á g . 

Horvát-codex, 1522-ből való magyar nyelvemlék, 
a nemz. múzeum tulajdona; irója Ráskai Lea, kitől a 
Cornides-codex,Szt-Domonkos élete és magyarországi 
Szt-Erzsébet legendája is származik. Tartalmát val
lásos elmélkedések képezik. Közzétette Volf György, 
Nyelvemléktár VI. 1877. 
Horváth, 1) Á d á m (pálóczi), magy. költő, szül. 1760. 

május 11. Eleinte a papi pályára készült, majd ügy
véd, később mérnök lett. f 1830. jan. 28. Nagy-Ba
jomban. 1787. adta ki Hunniás cz. eposzát, mely 
nagy hatást tett. Ez azonban inkább a tárgynak, 
mint költői értékének tulajdonitható. Még gyöngébb 
Rudolfiascz. eposza (1817.). Jobbak népdalai, melyek
kel népies hangot vitt a lyrába. Becses dalgyűjte
ménye (ötszáz ének), melyben sok régi magyar dalt 
tartott fenn. L. Garda Samu: P. Horváth Ádám élet
rajza. 1891. Ma is virágzó családjának nagybecsű 
naplója vagy memorialéja maradt fen. A család a 
Stancsics-Horvátokból származik, kiknek egyik tagja 
a XVI. században Pálóczon birtokot szerzett s innen 
vette előnevét. A családi naplót 1622. I. György 
kezdte irni s utódai folytatták 1790-ig. Helyi és mű
velődéstörténeti szempontból sok érdekes adatot 
tartalmaz. (Megjelent M. Tört. Emlékek : írók 31. kt. 
Bpest, 1881.) — 2) Á d á m, orsz. képv, szül. 1861. nov. 



18. Kecskeméten. A jogi tanfolyamot Kecskeméten és 
Bpesten végezte. 1884. a kecskeméti jogakadémián 
az egyházjog és a jogtörténet tanára. 1887 óta Kecs
kemét város II. kerületének országos képviselője. — 
3) Béla, orsz. képviselő, szül. 1859. Felső-Túron, 
Hontm. Jogi tanulmányait Bpesten végezte. 1882. fő
ispáni titkár Majthényi László báró mellett, 1884. az 
ipolysági járás főszolgabirája. 1887 óta orsz. kép
viselő. — 4) Cyr i l l , bölcsészeti iró, szül. 1804. 
okt. 17. Kecskemét, 1821. a kegyesrendbe lépett, 
1851. a pesti gymnazium igazgatója, majd a bölcsé
szet egyetemi tanára, f 1884. decz. 5. Kezdetben a 
szépirodalmi téren működött (Tyrus, Kuthen stb. 
színmüvek), később a bölcsészeti irodalmat művelte, 
s azon fáradott, hogy önálló philosophiai rendszert 
alkosson, melyet concretismusnak (1. e.) nevezett, 
de rendszeres műben nem ismertette. — 5) Géza , 
szül. 1847. Csecsen, Abauj-Torna megyében. 1872-
ben orvos, 1873-ban a magyar nemzeti múzeum 
őrsegedé, 1880. a földmiv. min. meghívására a 
phyloxera-kisérleti állomás vezetője, jelenleg a m. kir. 
állami rovartani állomás főnöke. Számos dolgozata 
jelent meg a kártékony rovarokról a külföldi szak
lapokban is. Nagyobb önálló monographiája a fél-
fedelüekről (hemiptera) (kiadta a m.' természet-tu
dományi társ. 1875.). — 6) Géza , orsz. képv., szül. 
1853. Komárom m. Ügyvéd, 1892. képviselő. — 
7) G y u l a , orsz. képviselő és lapszerkesztő, szül. 
1845. Háromszéken. Iskoláit Székely-Udvarhelyen, 
Marosvásárhelyen s Brassóban végezte. 1860. a ma
gyar légió tagja, 1861. nagyobb külföldi utat tett. 
1872. orsz. képv. s a balközép tagja, ebből Ghyczy-
vel kilépve, mandátumát letette, de újra megválasz
tották. 1875. a szabadelvű párthoz csatlakozott. 
1879. a szegedi árvízveszély tartama alatt kifejtett 
tevékenységéért királyi kitüntetésben részesült s a 
szegedi biztosi tanács tagjává neveztetett ki. 1881. 
Szentes város díszpolgára. 1891. kilépett a szabad
elvű pártból s mandátumáról lemondva, a Magyar 
Hirlap szerkesztője lett. 1892. a nemzeti párthoz csat
lakozott és két kerület választotta képviselőjévé. 
Ó-Buda mandátumát fogadta el. Alelnöke a nemzeti 
pártnak. — 8) J á n o s (zalabéri), altábornagy, 
szül. 1829. A magyar királyi méntelepek kato
nai felügyelője. — 9) K á r o l y (mérai), iró, szül. 
1860-ban Budapesten; technikai tanulmányokat 
végzett a müncheni főiskolán, később a párisi 
École des beaux-arts és a müncheni szobrász
iskola növendéke. Képzőművészeti czikkeivel és bírá
lataival tünt fel. 1885-ben Egy asszony története 
czimü társadalmi drámája nagy hatással adatott elő 
a bpesti nemz. színházban; 1887-ben Falusi dél
utánok vígjátéka került színre ; 1887 óta az Arad 
és Vidéke politikai napilap szerkesztője. — 10) La
jo s , országos képviselő, szül. 1824. Alsó-Zsclczán, 
Borsodmegyében. Jogi tanulmányai befejeztével ügy
véd Miskolczon. 1865-ben a képviselőház tagja, a 
Deák-párt híve. Élénk részt vett a honvédelmi és 
igazságügyi törvényjavaslatok tárgyalásában. 1869. 
nem vállalt mandátumot, 1872 óta állandóan a mis-
kolczi II. ker. képviselője. A fusió előtt és után is 
többször ajánlottak fel neki miniszteri tárczát, de 
nem fogadta el. Másfél évig támogatta a Tisza-cabi-
netet, de a boszniai politika miatt kilépett a szabad
elvű pártból s azóta a nemzeti párt tagja. — 
11) L á z á r (Petrichevich), iró, szül. 1807. Kolozs
várt, f 1851-ben. Nagy utazásokat tett Európa 
minden részében ; irt regényt, bírálatot, 1843 — 48. 

a Honderű czimü lapot szerkesztette. — 12) Mi
h á l y , egyik legkiválóbb magyar történetíró, szü
letett Szentesen, 1809. október 20-án. Papi pályára 
lépett, de kezdettől történeti tanulmányainak élt. 
1836. az ipar és keresk. tört. czimü munkájával 
akadémiai pályadijat nyert, mire az Akadémia 1839. 
nov. 23. lev., 1841. rendes tagjává választotta. 
Magyarország történetéről irt 4 kötetes munkája 
1843—46. jelent meg. 1844-től a bécsi Therezianum-
ban a magyar tört. tanára, 1847. hatvani prépost, 
1848. július elején csanádi püspök lett s az 1849. 
április 14-iki függetlenségi nyilatkozat után a Sze
mere-kormányban vallás- és közoktatásügyi minisz
ter. A szabadságharcz leverése után, püspöki méltó
ságától megfosztatva s in contumacium halálra ítélve, 
külföldre menekült. 18 évi száműzetése alatt a kül
föld levéltáraiban foly tata buvárlatait; 1860. Magyar
ország történelmének 6 kötetes dolgozatát tette 
(eleinte Hatvani Mihály álnév alatt) közzé, melynek 
uj kiadása 8 kötetben 1871 — 73. jelent meg. Ezt kö
vették 1864-ben Huszonöt év Magyarország törté
netéből, mely az 1825 — 49. évet tárgyalja, A füg
getlenségi harcz története (1865.) és kisebb mun
káinak 4 kötetes gyűjteménye (1867.). A kiegyezés 
után visszatérve a vaskói javadalmas apátságot, 
majd a tribunáczi vál. püspöki czimet kapta; az 
Akadémia osztály-elnökévé és 1876-ban Budapest 
belvárosa országgyűlési képviselőjévé választotta, 
Legutolsó müvei : Kossuth L. ujabb leveleire (1868.), 
Zrínyi Ilona életrajza (1869.) és A kereszténység első 
százada Magyarországon (1875). f 1878. aug. 19. 
— 13) Z o l t á n , a bpesti nemzeti színház tagja, 
szül. 1860. aug. 1. Nagyváradon; 1878 óta a szini 
pályán működik, 1881. aug. 1. a nemz. szinház tagja, 
szerepköre: szalonszerelmes, bonvivant. 

Horváth-Tholdy L a j o s gróf, orsz. képv., szül. 
1834. Kolozsvárt. 1845. katonai intézetbe lépett s 
1860-ig a hadsereg tagja. 1860. lemondott századosi 
rangjáról. 1869. újra katona s résztvett a honvéd
huszárok szervezésében. 1872 óta a képvház tagja. 

Horvát-Kimle, község, Mosón m., 979 lak. 
Horvát nyelv és irodalom. A h. n y e l v a délszláv 

nyelvek egyike, Horvátországban és Szlavóniában, 
Istria és Dalmatia egy részében s a volt határőrvidék 
területén beszélik. Latin betűkkel irják s csak ebben 
különbözik a szerb nyelvtől, mely a cyrill betűket 
használja. A szerb-h. nyelvet a »mi?« kérdő névmás 
különböző kiejtése után 3 nyelvjárásra osztják: a 
k a j - d i a l e c t u s (a tulajdonképeni horvát nyelv), a 
ca-d. (a tenger mellett) a a sto-d. (a tulajdonképeni 
szerb). A szűkebb ért. vett h. nyelvjárás i r o d a l m a 
nem nagy. Legrégibb nyomtatott termékei a XVI. 
szból, a reformatio elterjedése idejéből valók s job
bára vallásos tartalmúak. Ezek mellett a magyar 
törvények fordítása Pergosictól, gróf Zrínyi Miklós 
»Adriai tenger Sirenájának* horvát fordítása (Ve-
lencze, 1660), Jure Habdelic jezsuita horv. szótára, 
Jambresic Andrásnak latin - horvát - német - magyar 
nyelvű lexikonja (Zágráb, 1742.), Vitesovic Pavel 
müvei stb. említendők. Mikor a mult század végén s 
a jelen század elején a magyar korona területén a 
magyar nyelv kiküzdötte érvényét mint hivatalos 
nyelv a latin ellenében, a horvátok féltékenyekké let
tek anyanyelvükre s nagy buzgalommal kezdték 
ápolni. Ez irányban működtek: Miklusic Tamás, 
Brezovacky, Jandric, Verchovac, továbbá Lavrencic, 
kinek nyelvét classikusnak tekintik. A jelen század 
3-ik tizedében ment végbe a h. nyelv összeolvadása 



a szerb irodalmi nyelvvel (1. szerb irod.) s azóta kü
lön horvát irodalomról már nem lehet szó. 
Horvatovics G y ö r g y , szerb tábornok, szül. 1835. 

jan. 29. Szlobodniczán, a volt határőrvidéken; 1862. 
szerb szolgálatba lépet; részt vett a különböző há
borúkban-, 1880. rendkívüli követ Pétervárt, később 
hadügyminiszter. 
Horvát-szlavon-dalmát minisztérium, a magyar 

államkormány és a horvát országos kormány érint
kezését közvetíti, székhelye Budapest; élén miniszter 
jelenleg J o s i p o v i c s Imre áll, ki a magyar minisz
térium tagja. 
Horvát-Sz.-Miklós, község, Somogy m., 1772 

lakossal. 
Horvát-Tót- v. S z l a v o n o r s z á g , társország, a 

magyar birodalom alkatrésze, a szent korona kap
csolt része, az é. sz. 44° 6' és 46° 9' s k. h. (Ferrotól) 
32° A' és 38° 10' közt fekszik. Határai Magyarország, 
Szerbia, Bosznia, Dalmáczia, az Adriai tenger, Istria, 
Krajna és Styria. Természetes határai: é.-on a Dráva 
és Duna; d.-en a Száva és Una folyók és a Korana 
és Velebit választják el Boszniától és Dalmácziától; 
ny.-on az Adriai tenger, Trevijak gerincz, Csabranka, 
Kulpa, Bregana és Szotta folyók, az Uszkók és Ma-
czaj hegységek (Isztria, Stiria és Krajna felé). Kiterje
dése 42.516 km 2, ebből Horvátországra 13.639 64, 
Tótországra 9638'23 km 2 s a volt katonai végvidékre 
19.238'15 km 2 esik. Közigazgatásilag 8 vármegyére 
oszlik, ezek: Belovár-Kőrös, Lika-Krbava, Modrus-
Fiume, Várasd, Pozsega, Szerem, Verőcze (ez utóbbi 
három Szlavónia) és Zágráb. Az összes polgári népes
ség száma 2,186.520. 

D o m b o r z a t i v i s z o n y o k . A k. Alpesek hazánk 
ny. határán legyezőként terjednek szét s a stíriai és 
déli Alpesek Horvátország ny. részébe nyomulva 
megoszlanak; az egyik é.-k.-re tart, mig a d. Alpesek 
nagy része d.-k.-re húzódva, összekötő átmenetetalkot 
a Balkán-rendszer felé, s lenyúl Görögországig. E déli 
ág az Alpesek d. mészkő övének folytatása s egészen 
más jellegű, mint a Kulpa völgyétől é.-ra elterülő 
rész. A Kulpa völgye az országot nemcsak orogra-
phiailag és geologiailag, hanem éghajlati és növény
zeti szempontból is két külön területre osztja. A Dráva 
és Száva köze a magyar alföldhöz csatlakozik, nyúl
ványai a Száva és Dráva mellékein tágas öblöket 
bocsátanak be az Alpesek közé, melyek előhegyei 
(Maczelj, Iváncsicza, Sljeme, Kalnik és Bilo hsgek) 
nagyobbrészt harmadkori rétegekből vannak felépítve, 
de részt vesznek triász mészkő és werfeni palák is. 
A Koszteli, Ivaneczi és Sljeme hegységek közt 1437 
kma terjedelmű völgykatlan van, a Zagoria völgyektől 
szeldelt dombvidéke, melynek kies vidékét gazdag 
növényzete és barnaszén telepei mellett is szegény 
nép lakja. A sikságból kiemelkedő hegységek sem 
geologiailag, sem felépitésileg nem illenek az alpesi 
rendszer tagjai közé, s azon régi continens marad
ványának tekinthetők, mely Zágrábtól k.-re a triász 
korszak végéig a magyar alföld helyén emelkedett s 
csak a jura-rétegek lerakodásakor sülyedt alá. Nincs 
felgyűrve, vázát gneisz és kristályos kőzetek alkotják, 
melyek körül az ifjabb rétegek rakodtak le (Garics, 
Papuk, Psunj, Pozsegai hsg, Djel és a Fruska-Gora). 
A Papuk, Psunj, Djel és Pozsegai hsgek a Zagoriá-
hoz hasonló 977 km 2 terjedelmű Pozsegai völgykat
lant veszik körül. E hegységek csak k. részökben érik 
el az 1000 m.-t, nagyobbára 500—650 m. m. gömbö
lyű gerinczek, alig kiemelkedő csúcsokkal. A Dráva 
felé meredekek, d.-re lejtősek. 300 m.-ig művelt föld, 

felébb bükkfa-erdők fedik. Az alföld mindenütt ter
mékeny, a folyók mentén kiöntések mocsarai és 
tó-medrek kanyargásai váltakoznak. Hires tölgyesei 
pusztulóban vannak. A Dráva lapálya 150—190 m., 
a Száváé 108—190 m. magas. A Kulpától délre a 
mészkőhegységben Karst jellegű az ország. Ny.-d.-k. 
menő csapásu parallel hegysorokat képeznek, közöt
tük hosszanti völgyekkel, melyek feneke eocén ho
mokkő és márga. Ez utóbbi termékeny és jól művelt 
földeivel oázokat alkot a sziklasivatagban. A levegő
beli kőzetbontó tényezők hatása mindenütt előtérbe 
lép ; mély üregek, a dolinák s az ezek beszakadása 
által keletkező vak és nyilt völgyek mélységei teszik 
változatossá a sziklás fensikokat. A csapadékot a 
nyilasok gyorsan elnyelik, mely mint folyó bukkan 
fel, hogy ismét eltűnjék vmely barlang üregében. 
Erdők alig fedik, s források nagy területeken nincse
nek. Ily jellegű a Horvát-Karszt fenföld 600 m. m. 
hegyekkel megrakott fentérsége. Főhegysegei: a Vele
bit, Nagy- és Kis-Kapella, Pljesevicza és a Dinári alpe
sek és Zrínyi hegység. 

V í z r e n d s z e r e . Tengere az Adriai tenger, mely 
partjait mossa, a vele párhuzamosan húzódó szige
tek által alkotott csatornák mélysége 30—80 m. A 
Karszt és Velebit meredeken ereszkednek a Bora-járt 
tengerpart felé ; mélyen benyúló öblök nincsenek, de 
a part kisebb-nagyobb bevágódásokkal van csip
kézve. Vizei a Dunához és közvetlen az Adriai ten
gerhez tartoznak. A két vízrendszer közötti vízvá
lasztó a karszti fensikon bizonytalan, a föld alatt 
bujkáló folyók miatt. Az Adriai tengerbe siető folyók 
rövid folyásuak és karszti jellegűek : Recsina, Ler-
manya, Lika és Gacska stb. Főfolyói a Dráva, Száva 
a Kulpával, melyek termékeny völgyei felé számos 
folyó siet. Tavai : Plitvicza tó, Vrana tó, Vargoracz 
tó stb. Éghajlati tekintetben nagy ellentétek mutat
koznak ; a Dráva és Száva közén az időjárás enyhe 
és egyenletes (az évi közepes hőmérsék : Zágrábban 
11'4°, Varasdon 11°, Eszéken 12 -6 C.), mig a Kulpá
tól d.-re eső fensikon zord, és meleg, de rövid nyár 
mellett, 5 — 6 hónapig tartó kemény tél (évi közép-
hőmérsék 8° C.). A partvidék éghajlata a Quarnero 
mellékén a legenyhébb, d. felé zordabb. Az eső-meny-
nyiség ny.-k.-re fogy, Fiúméban 1575, Zágráb 912, 
Ó-Gradiska 881, Eszék 752, Zimony 661 mm. Ural
kodó szelek a bora s scirocco, az é. tramontana, é.-ny. 
mistral és a d.-ny. libecoio. 

N ö v é n y z e t e . A Dráva-Száva köze a magy. alföld, 
a Kulpától déli terület a mediterrán flórájához tarto
zik. Rengeteg bükk- és tölgy-erdők fedik nemcsak a 
hegységeket, hanem részben a síkságot is. A Karszt
nak lombos erdei bükkfából állanak, de nagyrészt 
lucz, jegenye és vörös fenyők képezik erdeit. Mélyebb 
helyein a bükkön kivül előfordulnak szilfa, juhar- és 
kőrisfa is, mig kül. a ny. részen a sziklák kopárak s 
alig kapaszkodik a bora ellenében a hasadékokban 
egy-egy törpe bokor. A lapályokat szántóföldek, a 
védett oldalokat szőlők és gyümölcsösök boritják. 
Főterményei: buza, tengeri, zab, len, kender, repcze, 
szilva, gesztenye, dió stb. Ércztelepei: vas, réz, zink, 
ólom és ezüst érczeket adnak, sokkal nagyobb kiter-
jedésüek lignit és barnaszén telepei (Bregana völgyé
ben, Zágrábtól délre, Várasd, Kőrös, Pozsega és Ve
rőcze megyékben stb.). Ásványos és gyógyvizei nagy 
számmal vannak; a nevezetesebbek: Sztubicza, Kra-
pina-Teplicz, Varasd-Teplicz, Topuszko, Lipik, Daru
vár és Valpovó hévvizei; Szamnicza, Lazinya és Ka-
menszkó savanyuforrások stb. 



H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g t ö r t é n e t e és köz
j o g i á l l á s a . A régi H.-ot, mely a Kulpa d.-k. part
jától az Unnán tul az Adriáig elterülő földrészt fog
lalta magában, Zvojnimir király halála után (1088.), 
Szt.-László és Kálmán magyar királyok csatolták 
Magyarországhoz ; az utóbbi 1102. Zaravecchiában 
Horvátország és Dalmáczia királyává koronáztatott. 
A mai H. (Zágráb, Várasd, Kőrös és Belovár megyék 
területe) S z l a v ó n i a név alatt a honfoglalás óta 
Magyarország kiegészítő része volt némi önkormány
zati jogokkal, mig a ma Szlavóniának nevezett Sze
rem, Pozsega és Verőcze vármegyék a megszűnt Valko 
vmegyével együtt kezdettől fogva az anyaterülethez 
tartoztak. A régi H., vmint a régi Szl. néha együtt, 
legtöbbször azonban külön-külön, a magy. királyok 
által kinevezett bánok kormánya alatt állottak. A 
mohácsi vész után H. legnagyobb része (1537.) a 
török hatalmába került, a megmaradt csekély rész 
pedig a katonai határőrvidék magjává lőn. Ekkor 
vette kezdetét az a sajátszerű processus, mely a hor
vát lakosságnak Szlavóniába való átköltözése utján 
H. nevét és jogait lassankint a szlavóniai területre 
szállította át. A bécsi udvar elősegítette a müveletet, 
a magy. országgy. pedig nem volt eléggé óvatos és 
előrelátó annak közjogi következményeivel szemben. 
Igy történt, hogy a jogszerinti Szlavónia a XVIII. sz. 
elejétől kezve H. neve alatt kapcsolt részként szere
pelt, s az ebből kifolyó önkormányzati jogokat kezdte 
gyakorolni; Szlavónia neve pedig Szerem, Verőcze 
és Pozsega vármegyékre ment át. E vármegyéket már 
1746. udv. rendelettel a horvát bán hatósága alá 
helyezték; de az 1751 : XXIII. t.-czikk törvénybe 
igtatta azok magyar voltát s mint ilyenek gyakorol
ták 1848-ig követküldési jogaikat a magyar ország
gyűlésen. Az 1848 —49-iki szabadságharcz után 
lényeges fordulat állott be H. helyzetében. Az osztr. 
kormány Szlavóniával (t. i. a fentebbi 3 Drávamenti 
megyével) együtt elszakította Magyarországtól és 
külön tartományként kormányozta. Az 1867. kiegye
zés után állíttatott vissza a régi kapocs, de már más 
alapon ; a területi változások szentesittettek s az uj 
Horvátország és Szlavónia nem többé kapcsolt, ille
tőleg kiegészítő részekként, hanem mint széleskörű 
autonómiával felruházott társországok csatoltattak 
vissza Magyarországhoz. Az 1868 : XXX. t.-cz. sze
rint a horvát-szlavón autonómia körébe tartoznak a 
belügyi igazgatás, a vallás- és közoktatásügy és 
az igazságügy, kivéve a tengerészeti jogszolgálta
tást. Ez ügyekben a törvényhozói hatalmat a zágrábi 
tartománygyülés és a magyar király gyakorolják, a 
kormányzást pedig a magy. kir. miniszterelnök felter-

esztésére ő felsége által kinevezett horvát-szlavon-
dalmát bán és az egyes ügyágak élén álló osztály
főnökök, kik a bánnal együtt a tartománygyülésnek 
felelősek. Egyebekben a társországok a magy. kor
mány és a magy. országgyűlés alatt állanak, melybe 
a zágrábi tartománygyülés az 1881 : XV. t.-cz. értel
mében 40 képviselőt és 3 főrendiházi tagot küld. A 
magyar minisztérium és a horvát kormányzat közt a 
kapcsot a horvát-szlavon-dalmát miniszter képezi. 
Horvát István, Horvátországról mint hódítás által 
szerzett tartományról (1844.). Kukuljevich, Jura regni 
Croat., Dalm. et Slav. (Zágráb, 1861.), Szalay László, 
A horvát kérdéshez (1861.), Pesty Frigyes, Száz polit. 
és tört. levél (1885.), Br. Jeszenszky Béla, A társ
országok közjogi viszonya a magy. államhoz (1889.). 
Goszthony M., Horvát-Szlavon-Dalmátorsz. autonóm 
alkotmánya (1892.). 

Horvát-Zsadány, község, Sopron m., 918 lak. 
Horzsakő, megkeményedett, igen likacsos, habos, 

selyemfényű, igen törékeny, vulkáni eredetű ásvány, 
tisztátalan, szürke barnás vöröses szinü; fajsúlya 
likacsos állapotban 0'9—0'4 lévén, a vizén úszik. 
Darabokban v. porrá törve használják fém, kő, fa, 
bőr stb. csiszolására ; található Ischia szigetén, a 
görög szigettengeren, Islandban, Németorsz.-ban; 
nálunk Tokaj környékén. 

Hős apa, oly színész, ki a történeti drámák és 
tragédiák pathetikus apa-szerepeit játszsza. A meg
felelő női szerepkör a h ő s a n y á é . 
Hosdat, község Hunyad m., 444 lak. 
Hosea, 1) zsidó próféta, Beéri fia, a VIII. szdban 

K. e. élt. Jóslatait H. könyve tartalmazza; 2) Izrael 
királyság utolsó királya, 725. K. e. assyr fogságba 
került. 

Hősköltemény, 1. epikai költészet. 
Hőslevél, 1. heroida. 
Hősmonda, 1. monda. 
Hős Pálffy, Jókai színmüve (1879). 
Hospes (lat.), idegen, vendég. 
Hospitálni (lat.), mint vendég jelen lenni, főleg 

egyetemi előadáson, melyre az illető nincs beirva. 
Hospitium (lat.), szálló, a középkorban fontos 

közlekedési pontokon, főleg szerzetesek gondozása 
alatt álló épület, idegenek befogadására. 

Hospodár, Moldva és Oláhország fejedelmeinek neve, 
szláv nyelven urat jelent. 

Hosszabbítás, vmely fizetésbeli kötelezettség idejé
nek mindkét fél beleegyezésével történő elhalasztása, 
kül. váltóknál; tőzsdei ért. h. a tőzsdei ügyletek le
bonyolításának elhalasztása, mely alapja a tartási v. 
k o s z t ü g y l e t n e k (1. e.). 

Hős szerelmes, azon színész, ki a történeti drámák 
pathetikus szerelmes szerepeit játszsza, pl. nálunk 
Nagy Imre. 
Hosszmetszet, vmely építmény hosszirányában 

gondolt és felrajzolt függőleges metszet; h o s s z 
s z e l v é n y , terepfelvételnél két egymást metsző irány
ban vett függőleges metszetek közül a hosszabbik a 
terep domborzatát ábrázolja; folyó felvételnél a folyó 
metszete azon függőleges hengerfelület által, melynek 
vezető vonala a vizsodor, a mederfeneket és a viz 
esését tünteti elő. 

Hosszu-Aszó, 1) község Biharm., 1274 lak.; — 2) 
község Kis-Küküílőm., 1377 lak. 

Hosszúfalu, község Brassóm., 6420 lak. A hétfaluk 
egyike, a Tatrang vize mellett. Felső népiskolájával 
fafaragászati ipariskola kapcsolatos. 

Hosszufoki ármentesitő társulat, 1852. alakult, 
czélja a Fekete- és Kettős-Kőrös jobbpartja, továbbá 
a régi Sebes-Kőrös (vésztői kanyar) és az élő Sebes-
Kőrös balpartja közt Bihar megye szélétől a Sebes
és Kettős-Kőrös összefolyásáig terjedő ártért mente-
siteni. Ártere Békés- és Bihar vármegyék területére 
terjed s 47.000 holdat tesz; kötelékébe 8 község tar
tozik, székhelye Békés. 

Hosszu-Hetény, község Baranyám., 2367 lak. 
Hosszumező, község Mármarosm., 2012 lak. 
Hosszu-Pályi, község Biharm., 3130 lak. Mellette 

Sóstó és fürdő van. 
Hosszu-Pereszteg, község Vasm., 1938 lak. 
Hosszúrét, község Sárosm., 550 lak. Savanyúvíz 

forrás. 
Hosszúság (földrajzi), az egyenlítő v. vmely széles

ségi kör Ívhossza az 1. déllőtől az illető hely déllő-
jéig; az 3. déllőtől 180°-ig számítanak s igy van ke-



leti és n y u g o t i h.; (csillagászati) az ekliptikának 
vmely csillag szélességi köre és a tavaszi éjegyenpont 
közti ívhossza, mindig keleti irányban mérve. 
Hosszúsági fok, 1. fok. 
Hosszuszó, község Temesm., 1482 lak. 
Hosszutelke, község Alsó-Fehérm., 1098 lak. 
Hostád v. h o s t á n c z , a. m. külváros; a német 

H o c h s t a d t ó l származik. 
Hostia (lat.), a szent ostya (1. e.). 
Hószám, h a v i t i s z t u l á s , h a v i f o lyá s , tnen-

struatio,menses,a női nemi részekből történő,0,1 — 0,2 
kg.-nyi vérzés, mely a nemi érettség jeleként a 
14—15. év körül lép fel a Graaf-féle tüszőben meg
érett pete kiszabadulása kíséretében négyhetenkint s 
2 — 5 napig tart. Melegebb vidéken, városokban a h. 
fiatalabb korban köszönt be, mint hidegebb tájakon, 
falun. A hószám a terhesség és szoptatás tartama alatt 
rendesen szünetel. Gyakoriak a h ó s z á m z a v a r o k 
(dysmenorrhoea) heves altesti fájdalmakkal, a tisztu
lás beállta előtt és alatt, az anyaméh helyzetválto
zásával stb., gyakran lelki zavarokat idéznek elő. 
H ó s z á m h i á n y , amenorrhoea, lehet az anyaméh, a 
hüvely veleszületett elzáródásának, a petefészkek 
hiányos kifejlődésének, kiirtásának, sápkórnak stb. 
következménye. P ó t l ó h., vikariáló h., a h. azon 
rendellenessége, midőn a vérzés nem a nemi részek
ből, hanem egyéb szervekből (gyomor, tüdő, orr, 
stb.) történik. 

Hószámhiány, 1. hószám. 
Hószámzavarok, 1. hószám. 
Hotel (francz., hotel), tul. előkelő család v. magasabb 

állami hivatalnok lakása, átv. ért. vendégfogadó, szál
loda; h.-ier (-jé), szállodatulajdonos; h.-garni olyan 
fogadó, hol csak lakásokat kaphatni, de étkezni nem 
lehet; h.-dieu (-djő), Paris legnagyobb közkórháza. 

Hottentották, Dél-Afrika őslakóinak maradványa ; 
a négerektől fakósárga bőrük, hosszú, nyomott kopo
nyájuk, keskeny homlok, erősen kiálló pofacsont és 
ránczos bőrük különböztetik meg, hajzatuk csomó
sabb és gyapjasabb a négerekénél. Magasságuk 
145—160 cm., táplálékuk jobbára félig nyers hús, 
foglalkozásuk földmivelés, vannak köztük kovácsok 
és fazekasok is, ügyes Íjászok. Hajlékaik nádból ké
szülnek és körben vannak épitve. Nyelvüket a cset-
tentő hangok nagy száma jelzi; sok állatmeséik és 
mondáik vannak, melyekben a sakál ravaszsága nagy 
szerepet játszik; hangszerük a dob és a gora (gon). 
A férfiak igen fiatalon nősülnek, a beteg gyermeket 
vmint az ikrek egyikét ki szokták tenni. Törzseikből 
ma csak a griqua, namaqua és korana maradtak fenn, 
de az európai és más elemekkel vegyülten; mindegyik 
törzsnek külön főnöke van. A h. nevet a hollandiaktól 
nyerték, kik 1652. találkoztak velük először s azt 
mondták róluk, hogy nyelvük csupa »hot« és (hol
landinyelven en = é s ) »tot«. (L. Ethn. tipusok II. Em
bertörzsek I. tábla 3. mellékletünket.) 
Hotze F r i g y e s , altábornagy, szül. 1833. A szera-

jevoi hadtestparancsnoksághoz beosztva. 
Houssaye (usszéj), 1) A r z é n franczia iró, szül. 

1814. márcz. 14., egy ideig a Théátre-Francais igaz
gatója, később a szépmüvészetek főfelügyelője; irt 
verset, regényt, stb.; — 2) H e n r i k , az előbbinek fia, 
történész és hirlapiró, szül. 1848. febr. 24. Parisban. 
Hova, Madagaszkár szigetén lakó népfaj, a malajiak-

hoz hasonlítanak, szemük gesztenyebarna, bőrük 
olajsárga. 
Hová merült el szép szemed világa? Mi az, mit 

kétes távolban keres ? V ö r ö s m a r t y : A merengőhöz. 

Hővezető, 1. hő. 
Hóvirág, galanthns, növény az amaryllideák rend

jéből. A k i k e l e t i h. v. h a r a n g v i r á g , g. nivalis, 
hagymájából emelkedő ágatlan szára 10—15 cm. h.,. 
levele sima, hosszú, keskeny; bókoló virágja 3 külső, 
hosszabb, fehér és 3 belső, kurtább, zöldesfehér szi
romból áll. 

Hóvonal, 1. hóhatár. 
Howard (hauörd), 1) K a t a l i n , 1540. VIII. Henrik 

angol király 5. felesége, 1542. házasságtörés miatt 
kivégezték; — 2) J á n o s , az angol fogházintézmény 
reformátora, szül. 1726. Hackneyban London mellett, 
f 1790. jan. 20. Chersonban (Dél-Oroszorsz.); — 3) 
Luké, meteorológus, szül. 1772. nov. 28, f 1864. 
márcz. 21. Tottenhamban. 

Howe-hid (hó-), rácsszerkezetű fahid, melyet a 
szerkezet feltatálója, Howe amerikai mérnök után ne
veznek; nálunk is igen sok ily szerkezetű közúti hid 
van, a vasútiakat már nagyrészt vasszerkezettel ki
váltották. 

Hoyer, kikötő Schleswig nyugati partján, átkelés 
Sylt szigetére. 

Hozadék, a gazdaság v. üzlet jövedelme; n y e r s 
h., ha az előállításra v. megszerzésre szükséges költ
ségek értéke is belé van számítva; t i s z t a h., ha e 
költségek levonattak. 
Hozomány, allatura, azon javak, melyeket a nő 

férje házához hoz, és annak kezelés és haszonélvezet 
végett átad. A h. tulajdonjoga a nőt illeti a házasság 
tartama alatt is. Visszakövetelhető a házasság vég
leges felbontása v. ágy- és asztaltól való elválasztás 
esetén a nő, halála után a nő rokonai által, ha utána 
törvényes öröklési joguk van, még pedig a férjtől v. 
örököseitől. 

Hozómra játszani, adósságra v. hitelbe. 
Hozsánnah (héb.), üdvöz légy! a régi zsidók e szó

val üdvözölték a királyt v. a győztes hadvezért. 
Hozzájárulás, 1. jóváhagyás. 
Hrabanus M a u r u s , régi német tudós, szül. 779., 

később mainzi érsek, f 856.; főleg a német nyelv 
körül szerzett érdemet. 

Hradek, magy. Liptóujvár (Liptó m.). 
Hradisch (Magyar;), város Morvaországban a 

March m., 4000 lak. Élénk kereskedelem. 
Hradist, község Nyitra m., 1039 lak. 
Hradsin, Prága egyik városrésze hegyen épült 

várral. 
Hricsó-Váralja (H.-Podrágy), község Trencsén m., 

186 lak., mellette három csúcsú kopár hegy emelke
dik, a középsőn volt Hricsóvár. 

Hroswitha I lona , középkori költőnő, szül. 920. 
előkelő szász családból, apácza Grandersteinban; 
f 967. Költeményt irt I. Ottó tetteiről és legendái 
tartalmú 6 latin comoediát. 

Huangho (Hoangho, sárga folyam), folyam Khiná-
ban, a Küenlünben ered, északi, majd keleti irányban 
folyik, áthaladva a termékeny khinai alföldön, a Sárga 
tengerbe ömlik. 

Huba, a hét magyar nemzetségfő egyike; a hon
foglalás alatt 892. Árpád által Gömör és Nógrád 
vidékének meghódítására küldetett ki. Innen Nyitráig 
nyomult s a várat és vidékét elfoglalva, itt megtele
pedett. A Zsitva mellékén is terjedelmes birtokot 
foglalt el. 
Hubay, 1) J enő , hegedűművész és zeneszerző, 

szül. 1858. szept. 15. Bpesten. 1869. már nyilváno
san fellépett, 1871. a berlini zeneakadémián Joachim, 
1875. Parisban Vieuxtemps és Massenet tanítva-



nya; Vieuxtemps a belga kormánynak ajánlotta el
halálozása esetén utódjául. Mikor V. Algirban meg
halt, 1882. a belga király csakugyan H.-t nevezte ki 
Brüsselbe a kimüvelési szak tanárává. 1886. Trefort 
meghívására a bpesti zeneakadémia tanára. Hegedű
jével bejárta majdnem egész Európát. Neve mint zene
szerzőé is ismeretes. Főbb szerzeményei: Alienor cz. 
operája, mely a m. kir. operaházban került szinre, az 
»A moll« hegedűverseny, a »Suite« hegedűre,a»Virág
rege cyclus« és a 6számból álló »Csárdajelenetek«. — 
2) K á r o l y , a >Harmónia* részv. társ. vezérigazga
tója, Jenő bátyja, szül. 1853. aug. 12. Bpesten. Jogot 
végzett és 1880. az igazságügyminiszterium ajánla
tával beutazta Belgiumot, Német-, Angol- és Franczia-
országot a börtönügy tanulmányozása végett; visz-
szatérve a H. r. társulat vezérigazgatója. 
HűbeleBalázs, szeles, hebehurgya ember, Í.Balázs; 

Arany L. "Délibábok hőse* (1. e.) cz. verses regényé
nek hőse. 

Huber Al fonz , osztrák történetíró, szül. 1834. okt. 
14. Tirolban; 1863. innsbrucki, most bécsi egyet, 
tanár. Számos tört. munkát irt. Főműve Ausztria tört. 
(1892-ig négy köt.). Hogy hazai forrásainkat hasz
nálhassa, megtanult magyarul. 

Hűbér, 1) a jog, melyet a hűbéres adományozott 
birtokra v. egyéb jövedelemre kapott; 2) maga e bir
tok v. egyéb jövedelmi forrás, ellentétben az a l lo -
d i u m n a k nevezett szabad birtokkal. 

Hűbérjog, a hűbérrendszer minden viszonyát fel
ölelő jogszabályok összege. 

Hűbérrendszer, feudalismus, azon alárendeltségi 
viszony urak és jobbágyok között, mely az egész 
középkori államélet alapját tette. A h. abban állott, 
hogy a hatalmasabb urak azon czélból, hogy állandó 
és feltétlenül engedelmeskedő hadakra tegyenek szert, 
birtokaikat, ill. azok haszonvételeit átengedték a h.-
esekriek,akik hadi szolgálatra és hűségre(hoa&agium) 
kötelezték magukat, mig a h. csak a beiktatással 
(investitura) ment át a h.-esre, melyet minden válto
záskor meg kellett újítani. A hűberbirtok tehát a 
tulajdonosé maradt, de a haszon (domínium utile) 
a h.-est illette. Minthogy a h.-esek a h.-ur részéről 
ótalmat és különböző előnyöket élveztek, a szabad 
tulajdonosok is lemondottak tulajdonjogukról a h.-ur 
javára és eddigi birtokukat mint h.-t fogadták 
el (feudi őblatio). A h.-esek h.-ül birt birtokaikat 
midőn a h. átörökölhető és elidegemthetővé vált, 
ismét alh.-be adták másoknak, ugy hogy a h.-ek 
lánczolata keletkezett, mely a legkisebb h.-birtokostól 
fel a herczeg- v. királyig terjedett. Az államélet fejlő
désével a h.-rendszer az erős államot lehetetlenné 
tette, mert bár a h.-esek némi adót fizettek, féltéke
nyen őrködtek jogaik felett. Hazánkban tulajdon
képeni h.-rendszer nem volt, bár az Anjou királyok 
Magyarország államszervezetét h.-i alapokra fektetni 
szándékoztak az által, hogy a szt. koronának az ösz-
szes földbirtokra vonatkozó főtulajdonjogát ismer
tették el és a banderiális rendszerben a h.-rendszer 
csiráit lelhetni fel, mégis a törekvések eredménye nem 
a h.-ség, hanem az ősiség (1. e.) volt. 

Hubert, szent, a vadászok védszentje, egykor He-
ristali Pipin udvarmestere; midőn egy szent ünnep
napon is vadászott, egy szarvas, melynek agancsai 
közt a kereszt jelvénye diszlett, az erdőben azt mon
dotta neki: térjen meg, hogy örök kárhozatra ne jus
son. H. erre pap, később püspök lett; nevenapját, szt. 
H. napját nov. 3. a vadászok vadászattal ünnepélye
sen szokták megülni. 

Hubertsburgi béke , 1763. febr. 15. jött létre Mária 
Terézia, Nagy Frigyes porosz király és a szász , 
választó között; véget vetett a h é t é v e s h á b o r ú 
nak (1. e.). 

Hubertusrend, a legrégibb bajor érdemrend, ala
píttatott 1444.; uralkodóházak tagjain s előkelő kül
földieken kivül csakis 12 lovagja lehet. 

Hubertusstock, vadászkastély Berlintől é.-ny. irány
ban 4 mértföldnyire, a grimnitzi erdő »Schorfheide«-
nak nevezett pagonyában. A svájczi stílben épült 
emeletes ház II. Vilmos német császár kedvencz tar
tózkodó helye. 

Hübner, l ) S á n d o r J ó z s e f gróf, osztr. diplomata, 
szül. 1811. nov. 26. Bécsben, 1844—48. osztrák fő-
consul Lipcsében, 1849 — 59. párisi nagykövet, 1859. 
rendőrminiszter, 1865 — 67. római nagykövet, utóbb 
a bécsi urakháza tagja. Megírta V. Sixtus történetét 
és több útleírást bocsátott közre, melyek egyike ma
gyarul is megjelent. — 2) S á n d o r gróf, vezérőrnagy, 
szül. 1839. Az 5. lovasdandár parancsnoka Jaros-
lauban. 

Huddersfield (hödderszfíld), város York angol gróf
ságban a Colne m., 95.000 lak. Elénk ipar. Szén
bányászat. 

Hüdés, b é n u l á s , parálysis, 1. bénulás. 
Hüdéses butaság, parálysis progressiva, dementia 

paralytica, agybántalom, mely szabályosan lefolyó 
tünetek között az agykéreg elsorvadására, minden
nemű magasabb lelki v. mozgási tevékenység meg
szűnésére, bénulásra, teljes butaságra és végre ha
lálra vezet. Leginkább férfiaknál lép fel; kezdődik 
nagyzási hóbort, aluszékonyság, hüdések fellépésé
vel, melyek után őrjöngés áll be; gyógyithatlan. 

Hudson (hödzn) Henr ik , angol tengerész, szül. 
1550. körül, 1607—10. négy északsarki utazást tett, 
felfedezve a H.-folyó torkolatát és a szintén róla el
nevezett H.-öböl t. Visszatérésekor lázongó matrózai 
a tengerbe dobták. 

Hudson, folyó az é.-amerikai Egyesült-Államokban, 
New-York m., az Atlanti oczeánba ömlik. 
Hudson L o w e (ló), I. Napóleon őre Szt-Ilona szi

getén, melynek 1815. kormányzója lett; a vád ellen, 
hogy a császárral kegyetlenül bánt, franczia nyelven 
irt munkában védte magát; szül. 1769., f 1844. 

Hudson öböl, Brit-Észak-Amerika keleti részén el
terülő nagy öböl, 1410 km. hosszú, 965 km. széles. 
Ide ömlik a Churchill, Nelson, Severn stb. A H.-út az 
Atlanti oczeánnal köti össze. 

Hudsonöböl tartomány ok, az 1869 óta a Dominion 
of Canada-ba bekebelezett é.-amerikai tartományok 
(Brit-Columbia, Manitoba, Északnyug. territóriumok) 
régi elnevezése, ter. 7,814.749 km 2, a Hudson-öböl-
társaságnak volt birtoka. E társaság 1670 óta áll 
fenn, kiváltságaitól 1869. megfosztatván, a prém-
kereskedésre szorítkozik. Főszékhelye London. 

Hue (Phuthua-Thien), Anam franczia védnökség 
alatt álló állam (Hátsó-India) megerősitett fő- és szék
városa a Tuongtien m., 50.000 lak. Selyemtenyésztés. 

Huene K á r o l y , német politikus, szül. 1837. okt. 
24. Kölnben. 1873-ig porosz katonatiszt, 1876. a 
porosz képviselőház, később a birod. gyűlés tagja. 
1885. indítványozója a porosz >lex Huene* vámügyi 
törvénynek. 
Hufeland K r i s t ó f Vi lmos , orvos, szül. 1752. 

aug. 12. Langensalzában. 1773. Jenában orvostanár, 
1809. tanár Berlinben, f 1836. aug. 25. Egészségügyi 
művei közül a Makrobiotik czimü számos kiadást ért 
s minden müveit nyelvre (magyarra is) lefordíttatott. 



Hügel S á n d o r báró, altábornagy, szül. 1832. A 
24. gyaloghadosztály parancsnoka Przemyslben. 
Hugenották, Kálvin francziaországi követői, II. Fe

rencz idejében a Bourbon-ház védelme alatt számban 
és befolyásban gyarapodva, 1582 — 95. véres harczot 
vívtak vallási szabadságuk védelmében a Guisek ve
zérlete alatt álló katholikus párttal. A h. vezérei, 
Condé, Coligny tengernagy és Bourbon Henrik na-
varrai király győzelmeire Medici Katalin, IX. Károly 
király anyja, a B e r t a l a n é jnek v. v é r m e n y e g z ő -
nek nevezett mészárlással felelt (1572. aug. 24/25.), 
melynek 25.000 h. esett áldozatul; midőn a Valois-
ház kihalta után (1589.) a királyi korona a protestáns 
Bourbon (IV.) Henrikre szállott, a katholikusok ligája 
5 éven át akadályozta meg ezt a trón elfoglalásában. 
IV. Henrik katholikussá lett, hogy Parist megszerezze 
(1593.), de a nantesi edictumban (1598.) megadta a 
h.-áknak a szabad vallásgyakorlatot és politikai jo
gokat. XIII. Lajos alatt a h. két izben (1621 — 25. és 
1625 — 28.) ismét fegyverrel kényszerültek megvédeni 
jogaikat. XIV. Lajos 1685. okt. 22. visszavonta a 
nantesi edictumot, mire nagy részük kivándorolt; az 
otthon maradók sok üldözésnek voltak kitéve s csak 
a franczia forradalom adta meg nekik teljes egyházi 
és politikai jogaikat. 
Hughes (júz) D á v i d E d w i n , szül. 1831. London

ban. 1850. a zene, későbben a természettudományok 
tanára Barndstownban, Kentuckyben ; 1855. feltalálta 
a jelényes távírót, a melynek terjesztésére beutazta 
Európát; később feltalálta a mikrophont. 
Hugli, hirhordó, kotnyeles borbély Szigligeti »Két 

pisztoly* cz. darabjában. 
Hugó K á r o l y (Bernstein Hugó Károly), dráma

író, szüi. 1817. f 1877. Sajátságos egyéniség, ki három 
nyelven irt: magyarul, németül és francziául. Életét 
bolyongva töltötte hol Német-, hol Francziaországon 
mint lapszerkesztő, orvos, drámaíró. Egy magyar 
király, Brutus és Lucretia, Báró és bankár s Világ 
színpada cz. darabjai nálunk is szinre kerültek. Leg
nagyobb hatása volt a Báró és bankárnak, mely mai 
napig föntartotta magát a színpadon. Erős drámai 
jellemzésre s a szenvedélyek hű festésére törekszik. 
L. Törs Kálmán: H. K. Vasárnapi Újság, 1877. II. 
Hugó (ügo) V i k t o r Már ia , a francziák nagy köl

tője, a romantikus iskola feje, szül. 1802. febr. 26. 
Besanconban. Korán feltűnt mint költő Parisban, kez
detben royalista és kath. hajlamú, később szabad
elvű. 1841-ben az akadémia tagja, 1845. a felsőház 
tagja, 1848. a demokratia előharczosa, az 1851.-Í 
államcsíny után száműzetve Jersey szigeten élt. 
1870. szept.-ben Parisba sietett, a hol 1876. a sena-
tus tagja, f 1885. máj. 2. Rendkívül sokat irt. Jelesek 
lyrai költeményei, melyeket a gazdag költői színezés 
és a nyelv ereje és szépsége jellemez. Drámái és 
J e g e n y e i közül igen sok magyar fordításban is meg
jelent. Hernanit s számos költeményét Szász Károly 
fordította le. 
Hugues (üg) C l o v i s , franczia iró, sz. 1851. nov. 3.; 

előbb hírlapíró, 1878. párbajban megölt egy hirlap-
. irót; 1881. szélsőbali képviselő ; neje 1885. megölte 
. Morin ügynököt, ki becsületbe vágó rágalmakat ter
jesztett róla ; az esküdtszék H. asszonyt felmentette. 

Hugy, urina, a vesék kiválasztási terméke, mely 
a szervezetből főleg a fehérnyék bomlásterményeit 

' távolítja el; világossárga folyadék, ize sós, f. s. 
1015—1020, gyengén savi hatású; napi mennyisége 

.' rendes viszonyok között 1500—2000 cm 3 ; a levegőn 
csakhamar alkalikus erjedésnek indul. Alkotórészei 

a hugyany (naponta 20—40 gr.), hugysav (naponta 
0,2—1 gr.), oxalsav, hippursav, xanthin, kreatin, 
phenolok, indican, konyhasó (naponta 11 —15 gr.), 
kénsav, phosphorsav (naponta 2,5—3,5 gr.), szénsav, 
stb. Mint kóros alkotórészek jelen lehetnek: fehérnye, 
propepton, pepton, vér, epefestenyek, czukor és 
gyógyszerek. A h. szerv áll a két veséből (ren), me
lyekből egy-egy húgyvezeték (urether) vezeti a h .o t 
a h. hólyagba (cysta, vesica urinaria), honnan az a 
h.-csőbe (urethra) jut. 

Hugyaj, község Szabolcs m., 1523 lak. 
Hugyany, carbamid, NH3CONH3, a hugynak egyik 

alkotórésze; isomer a cyansavas ammóniákkal és 
abból előállítható, ha oldatát lepárolják. Színtelen, 
szagtalan, hűsítő izü, közömbös, vizben és bor
szeszben oldható. A hugy hiányos kiürítése esetén a 
vérbejutva hugyvérüséget (uraemia) okoz. 

Hugyár, diabetes, bő hugykiüritéssel járó beteg
ség : 1) c z u k r o s h u gy á r, d. mellitus, czukorbeteg-
ség, 1. e; 2) v i z e s h., d. insipidus, rendkívül bő, 
színtelen, csekély fajsűlyu vizelet kiürítésével jár; 
napi mennyiség 10—15, sőt több kilogramm. Oka 
ismeretlen. Évekig eltart. 

Húgycső, urethra, a húgyhólyag kivezető csöve: 
férfinál 15 — 20, a nőnél 3 — 4 cm. h., tágulékony, 
nyákhártyájában a Littre-féle mirigyekkel. Férfinál 
a hólyagból kilépve a dülmirigyen (prostata), majd a 
himtagon halad keresztül, melynek makkján nyilik. 
A női h. kivezető nyilasa a nagy szeméremajkak 
felső zugjában, a hüvely nyilasa felett van. 

Hugycsőszükület , strictura urethrae, 1. szűkü
letek." 

Hugycsőtakár, urethritis, 1. kankó. 
Hugyerőltetés, stranguria, folytonos, fájdalmas 

vizelési inger, a hólyag teltsége nélkül. Hólyaghurut 
tünete; azonkívül előfordul fiatal sör, izgató szerek 
élvezete után. Ajánlatos szénsavas viz nagyobb 
mennyiségben. 

Hugyhajtó szerek, diuretica: digitális, calomel, 
eczetsavas kálium, cubebabors, diuretinum, szén
savas ásványvizek stb. 

Húgyhólyag, a medenczében fekvő, szalagok által 
megerősitett sima izomrostokból álló zacskó, melyet 
belül nyákhártya, kívülről részben a hashártya 
fed. A h.-ba nyilik a két húgyvezeték: a h. 
nyaki részéből, mely záró izommal (constrictor 
vesicae) van ellátva, indul ki a húgycső. Köbtar
talma 700—1800 cm 3. 

Hugyhólyagbánta lmak: a h ó l y a g h u r u t , előfor
dul bizonyos szerek használatánál, hugykőnél, kankó-
nál, dülmirigylobnál, stb. Átmehet gyuladásba, fekély -
képződésbe, h ó l y a g g ö r c s b e , mely utóbbi kő-, 
bél- és anyaméhbántalmaknál is előfordul. A húgy
hólyag b é n u l á s a előfordul hugyköveknél, a dül-
mirigy és a gerinczagy betegségeinél. H u g y f o l y á s , 
enuresis, a hugynak önkény telén elfolyatása, előfor
dul sérüléseknél (hólyagsipoly), hólyagbénulásnál, 
hólyagráknál. Máskülönben egészséges gyermekek
nél is gyakori az é j je l i á g y b a v i z e l é s (enuresis 
nocturna), mely könnyű vacsorázás, lefekvés előtt 
italoktól való tartózkodás, szabályos felébresztés, 
antipyrin, villamozás által gyógyítható. 

Hugykő, 1. kő-képződmények. 
Hugymérgezés, 1. hugyvérüség. 
Hugymez, allantois (1. e.). 
Hugyrekedés, dysuria, ischuria, a hugykiürités 

megszűnése, ritkábban a vesebeli kiválasztás meg
szűnése, gyakrabban a hugyutakban való erőművi 



akadályok, mint hólyagdaganatok, gyuladás, bénu
lás, kő, a dülmirigy megnagyobbodása (aggoknál), 
hugycsőszűkület stb. következtében. 

Hugysav, Cuf^NiOg, a hugy alkotó része, mely
ben rendesen mint közömbös hugysavas nátrium, 
lázas állapotoknál, nagyfokú izzadás után mint sa
vanyu h.-as nátrium téglaporszerü üledék alakjában, 
v. a hugy tartós állása után mint szabad h. vörös, 
kemény, jegeczes por alakjában van jelen. A tiszta 
h. színtelen, szagtalan, íztelen, vízben alig, borszesz
ben nem oldható, salétromsavval alloxánt és hugyanyt 
ád, a murexid előállítására használják. Felismerésére 
a murexid-próba szolgál. 
Hugyvérűség, hugymérgezés, uraemia, hugyany-

nak a vérben való felhalmozódása által okozott 
betegség; előfordul veselobnál és akadályozott hugy-
kiüritésnél, tünetei: fejfájás, hányás, őrjöngés, gör
csök ; gyakran halálos. Kezelés: hashajtók, hugyhaj-
tók, meleg fürdők, izzasztók, pilocarpin befecskende
zés, benzoesav, salicylsav, alapbántalom kezelése. 
Huissier (francz., üisszié), udvari ajtónálló, átv. 

ért. teremőr, továbbá közjegyző, bírósági végrehajtó. 
Huklivai havasok, 1. Szolyvai havasok. 
Hűlés, meghűlés, a test hőmérsékének hirtelen lehű

lése által beállott működési zavar, mely különböző 
szervekre terjedhet ki. Azelőtt a legtöbb betegséget 
meghűlésből származtatták; ma ugy vélik, hogy a h. 
minden, v. legalább a legtöbb esetben inkább csak a 
fertőzésre alkalmat adó tényező gyanánt szolgál. 
Hulk-hajó , régi, tengeri járatra nem alkalmas hajó, 

mely laktanyául, raktárul, őrhajóul szolgál; a hadi 
tengerészet keretébe tartozik. 

Hul l (höll, Kingston upon H.), kikötőváros York 
angol grófságban a Humber m., 200.000 lak. Élénk 
kereskedelem, halászat, hajóépítés, gyárak. 
Hulla, cadavcr, az élettelen tetem. 
Hulladék, iparczikkek v. gyártmányok készítésénél 

előforduló melléktermény, melyet v. ismét iparilag 
feldolgoznak v. desinficiálás utján ártalmatlanná tesz
nek, v. uj ipartermények előállítására alkalmaznak. 

Hullám, ha a viz felszíne bármely irányban nyo
mást szenved, pl. bedobott kő, a szél ereje stb. által, 
ugy egyik helyén emelkedés és mellette megfelelő 
mélyedés támad, mindkettőt összevéve h. :nak neve
zik, az előbbi h.-hegy, az utóbbi h .-völgy. A h. 
alakja, magassága és hossza, valamint sebessége a 
szél ereje és egyenletes v. lökésszerű hatásmódján 
kivül függ a viz mélységétől és a fenék alakjától. 
A nagy oczeánban a legnagyobb h. magassága 
12 m., hossza 20 —30-szorosa, mélysége pedig 380-
szorosa a magasságnak; a legnagyobb megfigyelt 
h. sebesség 110 km. 1 órában. 
Hullámtér, ártér (1. e.). 
Hul lámtörő, tengerpartnak, kikötőnek hullámverés 

elleni megvédésére emelt kőépítmény. 
Hullat ja levelét az idő vén fája, Terítve hatalmas 

rétegben alája, Én ez avart jártam, tűnődve meg
álltam, Egy régi levélen ezt irva találtam. A r a n y 
>Buda halálá«-nak első versszaka. 
Hulló angyal , tört sziv, őrült lélek, Vert hadak 

vagy vakmerő remények? V ö r ö s m a r t y : A vén 
czigány. 

Hüllők, reptilia, a gerinczes állatok egyik osztálya, 
mely a teknősök (chelonia), krokodilok (crocodilina), 
kígyók (ophidia) és gyikok (sauria) rendjét foglalja 
magában. Kültakarójukat pikkelyek, pajzsok v. pán-
czélok alkotják; csontvázuk életmódjukhoz alkalma
zott ; végtagok száma négy v. kettő, a kígyóknál tel

jesen hiányzanak; mint a madaraknak, a h.-nek is 
kloakájuk van. Csakis tüdővel lélegzenek. Szivükben 
a két pitvar teljesen, de a 2 kamra csak tökéletlenül 
van elválasztva, minek folytán vérük keverten visze-
res és üteres, életfolyamatuk, anyagcseréjük lassú. 
Tojások által szaporodnak; némelyek eleventojók. 
A mérsékelt égöviek téli, a forró égöviek nyári álmot 
alusznak. Kb. 3000 faj ismeretes"; ezek között 500 
ásatag. 

Humaniórák, 1. humanismus. 
Humanismus, a h u m a n i t á s ( = emberiség) szó

ból származik, mely alatt a rómaiak átvitt értelemben 
az ember szellemi tulajdonságaínak harmonikus ki-
műveltsége által előidézett állapotot értették. Mint
hogy ezt első sorban a görög remekírók tanulmányo
zásával érhették el, már Cicero az irodalmi, főleg esz-
thetikai tanulmányok jelölésére használja a szót. 
Innen, a középkor végén, a classikus tudományok és 
művészetek újjáéledésének (renaissance) korában, a 
latin és görög nyelv s a bölcseleti széptudományok 
művelése h u m a n i s m u s n a k , maguk a tudomá
nyágak h u m á n i s t i k u s tudományágaknak, mű
velői h u m a n i s t á k n a k , s iskoláik h u m a n i ó r á k 
n a k neveztettek. A h. bölcsője Olaszország volt, hol 
Dante, Boccaccio és Petrarca működésével vette kez
detét az irodalmi renaissance. Olasz tudósok már az 
Anjouk és Zsigmond korában utat nyitottak hazánk
ban ez iránynak, de a mozgalom Mátyás alatt vett 
nagyobb lendületet, midőn a király tudományszere
tete által ide vonzott külföldi tudósok mellett hazánk
fiai sorából is támadtak elsőrangú h u m a n i s t á k , 
m i n t J a n u s P a n n o n i u s (1. Csezmiczei) és Vitéz 
J á n o s (1. e.). Igazi nemzeti jelleget azonban csak 
XVI. századi képviselői: Oláh Miklós, Verancsics An
tal érsekek, Forgách Ferencz stb. adtak a h.-nak. 
Németországban virágzásának kora a XV. és XVI. 
század volt; Rotterdami E r a s m u s , Reuch l in és 
M e l a n c h t o n alatt már a reformatióval állott szoros 
összefüggésben, de az ezek által alapított iskolák a 
formalismus hibájába esvén, a XVI. század végén erős 
támadást kezdtek ellene az u. n. r e á l i s irány képvi
selői. Ezek az iskolázás súlyát a classikus nyelvek 
és bölcselet helyett a természettudományokra és az 
életben szükséges gyakorlati ismeretekre kívánták át
helyezni. Irányuk hosszú küzdelem után a r e á l i s 
k o l á k létesítésében érvényesült, mig a hum. tudo
mányok a g y m n a s i u m o k b a n nyertek továbbra 
ápolást. 

Humanisták, 1. humanismus. 
Humanitárius (lat.), emberbaráti, a szenvedő em

beriség javát czélzó (intézet, törekvés). 
Humanitás (lat.), az emberi nem; emberség, ember

baráti érzés. 
Humánus (lat.), emberszerető, jóindulatú. 
Humber (hömmber), az Északi tenger benyomu

lása Anglia keleti partján, az Ouse és a Trent közös 
torkolata. 

Humbert, olasz király, 1. Umberto. 
Humboldt, 1) S á n d o r F r i g y e s H e n r i k , német 

természettudós, Vilmos öccse, szül. 1796. szept. 14. 
Berlinben. 1799—1804. beutazta Bonplanddal Dél-
Amerikát, Mexikót és Cubát, 1827-ig Parisban élt; 
ekkor Rose és Ehrenberggel bejárta az Ural-altai 
vidéket. Dsunguriát és a Kaspi tenger környékét, 
f 1859. máj. 6. Berlinben. H. az ujabb kor legtöbb-
oldalú természettudósa, a klimatológiai és a leiró 
földrajz, a növény-földrajz és a tenger természet
tanának megalapítója ; tevékenysége kiterjedt a ter-



mészettudomány minden ágára, sőt az ethnogra-
phiára, művelődéstörténetre s nemzetgazdaságra is. 
Utazásairól irt műve franczia nyelven, 30 kötet
ben jelent meg 1805—29-ig. Ezenkívül még számos 
kisebb munkát irt. Leghíresebb a Kosmos czimü. — 
2) Vi lmos K á r o l y , szül. 1767. jun. 22. Potsdam
ban. 1797 — 99. utazást tett Franczia- és Spanyol
országban, 1801-től kezdve a porosz államot szol
gálta. 1810. nagykövet Bécsben; Hardenberggel 
együtt aláirta az első párisi békeszerződést, 1815., 
résztvett a bécsi congressuson vmint a német szö
vetség létrehozásában. Több akadémia és tudós 
társaság tagja, f 1835. ápr. 8. Több munkát irt s 
érdemeket szerzett az összehasonlító nyelvtudo
mány terén. 
Humboldt-öböl, öböl Uj-Guinea északi részén. 
Humbug (ang., hömbög), szédelgés, szemfény

vesztés. 
Hume (júm) Dáv id , angol történetíró és bölcsész, 

szül. 1711. ápr. 26. Edinburgban. 1752. ugyanott az 
ügyvéd-könyvtár őre, 1767 — 69. helyettes államtit
kár, f 1776. aug. 25. Edinburgban. Főművei: Anglia 
története az ó-kortól 1688-ig (1763., 6 köt.) és: Vizs
gálódások az emberi értelemről. Ez utóbbi magyarul 
is megjelent (Bpest 1882.). 
Hűmmel Nep. J á n o s , zeneszerző és zongoramű

vész, szül. 1778. nov. 14. Pozsonyban; Mozart tanít
ványa, f 1837. okt. 17. mint karmester Weimarban. 
Számos zenemüvet szerzett. 

Hummcr N á n d o r , a Szt.-István-Társulat titkára, 
szül. 1856. Felső-Esztergályon, Nógrád m. Egy ideig 
főgymnasiumi tanár, 1885 óta a Szt-István-Társulat 
titkára. Történelmi dolgozatokat irt. 

Humor (lat.), eredetileg a lelki s testi jóléthez szük
séges nedvesség az emberi testben. Innen ált. jó
kedv, vidámság ; azon lelki állapot, mely az emberi 
gyarlóságokat és dőreségeket neveti, de nevetéséből 
jóakarat s bizonyos fájdalmasság érezhető ki. A h. 
a tragikum és komikum, érzelmesség és tréfa saját
szerű vegyüléke, melyben majd a derültebb (Dickens, 
Jókai), majd a sötétebb szinek (Thackeray, Kemény 
Zsigmond) az uralkodók. H u m o r e s z k , kedélyesen, 
jóizüen irt rövidebb elbeszélés, vázlat. H u m o r i s t a , 
oly iró, ki kedélyesen, humorral ir. 

Humus, televényföld v. korhany, az által keletke
zik, hogy a talajjal való érintkezés által feloldhatlan 
szerves anyagok felbomlanak és többé-kevésbbé old
ható setétbarna v. fekete anyagokká válnak; ezen 
változást folytonos, de lassú oxydatiónak kell tulaj
donítani, mely vminő erjedés által támad, de való
színű, hogy a rovarok is fontos tényezői. Ezen oxy-
datió anyagokat alkot, melyeknek sav-reactiójuk van, 
s vegyészetileg a h.-ból 4 v. 5 ily savat lehet kivonni, 
melyek közül a t e l e v é n y s a v és u l m i c s a v a 
főbbek. A h., mint a legtöbb szerves anyag, főkép 
szénből áll, ezenkívül fontos alkatrésze a nitrogén; 
a talajt termékennyé teszi és elősegíti a növények fej
lődését; termékeny talajban 2—10% h. van. (L. 
Mudrony Pál. A földmivelés tudománya. Bpest 1890.) 

Hunan, khinai tartomány, ter. 216.000 km 2. 21 
millió lak. Fővárosa Tangsa. 

Hunczut, ném. eredetű gunyszó : gonosz, csalárd, 
furfangos eszű, ravasz. 

Hunfalvy, 1) J á n o s , jeles magyar földrajzi iró, a 
budapesti egyetem bölcs, karán az összehasonlító 
földrajz első tanára, a m. tud. Akadémia igazg. és 
rendes tagja, a földrajzi társulat egyik megalapítója, 
szül. 1820. június 21. Nagy - Szalókon Szepes m., 

f 1888. decz. 6. Számos tört., statisztikai és föld
rajzi nagy munkát irt. A legfontosabb : A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása (3 köt. 
Bpest 1864 — 5) és A magyar bir. földrajza (Bpest 
1886); — 2) Pá l , jeles magyar nyelvész és törté
nész, a főrendiház tagja, a m. tud. akadémia igazg. 
és rendes tagja, osztályelnöke és főkönyvtárnoka, 
a magy. néprajzi társaság elnöke, a Kisfaludy-társa-
ságstb. tagja, szül. 1810. márcz. 12. Nagy-Szalókon. 
Előbb ügyvéd, 1848. képviselő. Számos nagybecsű 
nyelvészeti munkáján kivül főműve Magyarország 
ethnographiája (Bpest 1876), mely németül is meg
jelent. A magyarokról szintén irt német munkát. 
Elete utolsó szakában főleg a románokkal és ere
detűkkel foglalkozott s hagyatékában ide vonatkozó 
kész munka is maradt, melyet az Akadémia fog 
kiadni, f 1891. nov, 30. 

Hundredweight (ang., hönderduét), angol súlymér
ték (mázsa) = 4 quarter á 28 angol font = 50'8 kg. 

Hunfalu, község Szepesm., 1246 lak. Állítólag a 
hunok 441-ben itt Makrin és Detrik vezérekkel csa
tát vívtak. Találtak népvándorlási fegyvereket, római 
pénzt és hamvvedreket. 

Hungária, Magyarország latin neve; hungarus, 
magyar. 

Hun-magyar mondakör . A régi magyaroknak, 
mint Béla kir. névtelen jegyzőjétől és Ekkehard né
met krónikástól halljuk, vallásos, halottas, gúnyos 
és ünnepi költeményeik mellett főkép történeti éne
keik voltak, melyeket egy külön énekes rend tagjai 
(1. énekmondók) készítettek s adtak elő. Króniká
saink, bár megvetéssel szólnak a nép és a hegedősök 
»csácsogásáról«, jórészt e tört. énekekből merítet
tek s ily módon megőrizték számunkra ősmondáinknak 
(melyek ez énekek tárgyát szolgáltatták) legalább 
vázát. A hun nemzet szétszakadt töredékei v. az 
utánok következett néptörzsek átszivárogtathatták 
Attilának és a hunok viselt dolgainak emlékét a 
magyarokhoz s ez emlékek teszik egyik tárgyát 
ősi költészetünknek : a h u n m o n d a k ö r t . A köze
lebbi múltból Álmos és Árpád alakját örökítette meg 
a nemzet emlékezete s a körülök, valamint a hét 
magyarnak és Zsolt hőseinek bajnoki tettei körül 
csoportosuló mondák alkotják a m a g y a r m o n d a 
kö r t , melyhez a keresztény magy. lovagkor emlékei 
gyanánt a k i r á l y - m o n d a k ö r csatlakozik. Mind
ezen mondákban sok olyan vonás van, melyek más 
népek ősmondáiban is feltalálhatók s idegen króni
kák közvetítésével honosultak meg. Egyenes befo
lyással volt (kül. hun) mondáinkra a germán monda
költészet, első sorban a Nibelung-ének. De még sem 
fogadható el egészen Hunfalvy, Riedl Frigyes és 
Marczali azon véleménye, mely szerint mondáink 
nem egyebek, mint idegen mondák visszhangja és a 
krónikások csinálmánya. Ép oly túlzás ez, mint volt 
Toldy, Ipolyi és Szabó Károly merőben ellenkező 
álláspontja, mely mondáink anyagában tisza magy. 
néphagyományt látott. Kétségtelen, hogy mondáink
ban sok a kölcsönzött elem, de az is bizonyos, hogy 
krónikásaink eredeti, élő néphagyományból is merí
tettek. Keveháza, a »haláltalan« Detre, Csaba ki
rályfi, a székelyek származása, népünknek elvitat-
hatlan sajátjai. 

A) A h u n m o n d a k ö r t a g j a i : 
1. A hun és magyar nemzet eredete. Kézai szerint 

Jáfettől eredt Menroth v. Nimród óriás, Thana fia, ki 
tornyot épített, hogy azon esetre, ha ismét özönvíz 
jönne, oda menekülhessen. A nyelvek összezavarod-



ván, népei elszélednek, ő maga Evilath földére megy 
(Persia), hol nejétől Énektől (Enoch) két fia születik: 
H u n o r és M a g o r , kik egy vadászat alkalmával, 
gímszarvast üldözve, betévednek a Maeotis-tó ingo-
ványaiba, hol a természet nagy bőségét látván, visz-
szatérnek atyjukhoz s az ő engedelmével népeikkel 
együtt a Maeotis vidékeire költöznek. Itt tartózkodá
suk 6. évében a pusztában Be reka leányaira (Ano-
nymusnál: Belar, Petz G. szerint azonos Jornandes 
Berich gót királyával) bukkannak, kik ott ünnepet ül
nek. Elrabolják s a két fejedelemn* Dul alán vezér két 
leányát veszi nőül, kiktől származik a hun és a magyar 
nemzet. 

2. Scythia elfoglalása. A régi külföldi történetírók a 
hunokat a csodaszarvas által Scythiába kalauzoltat
ják; a magy. krónikák a szarvas mondáját Maeotis 
fölfedezésével hozzák kapcsolatba s azért mással kell 
indokolniok a hunoknak Scythiába vonulását. Ugy 
adják elő a dolgot, hogy a hunoknak már volt tudo
másuk Scythia létezéséről s miután Maeotisban na
gyon elszaporodtak, kémeket küldtek Scythiába, kik 
jó hireket hozván, a száznyolcz nemzetségre oszlott 
nép, miután az alpzurokat és prutenokat kiszorította, 
elfoglalta az országot. 

3. Pannónia elfoglalása és a dunamenti harczok. A 
Maeotis mellékéről Scythia keleti részébe, Dentumo-
geriába vándorolt nép idővel hely szűke miatt ismét 
nyugat felé vonul. A 108 nemzetség gyűlést taft és 7 
vezért választ, ezek: Béla (Wele, Bele), K e v e (Cuwe) 
é s K a d o c s a (Caducha, Cadicha)aSzemény (Zemein) 
nemzetségből, E t h e l a (Priscusnál Attelász, germán 
krónikákban Athila, a Niebelung-énekben Etzel), R é v a 
(Reuwa, Rowa, Rof, Roas) és B u d a (Priscusnál Blé-
dász, Jornandesnél BIeta, Nib. Blödlin), Bendegúz 
(Mundzucus) fiai az Érd nemzetségből ; a hetedik 
vezér K á d á r a Turda nemzetségből, a kit főbíróvá 
neveztek. Ezek a fegyveres néppel útnak indulnak s a 
besenyők és fehér kunok földén (Lebedia) keresztül 
eljutnak a Tiszáig, hol megtelepednek. Pannónia tet-
rarchája, a longobard sabariai Macrinus (Petz G. sze
rint = Martianus, a keletrómai birodalom uralkodója 
450—57.) a rabló csoport ellen segélyt kér a rómaiak
tól ; ezeknek királya, Veronai Detre (1. Detre) roppant 
sereg élén meg is indul s Százhalomnál, P o t e n t i a n a 
város alatt egyesül M. longobard hadaival. Mig a két 
vezér tanácskozik, addig a hunok az éj leple alatt át
kelnek a Dunán Sicambriánál (Ó-Buda) s megszalaszt
ják a rómaiakat. A futókat Detre csak T á r n o k 
v ö l g y n é l szedheti rendbe, s megveri az üldöző hu
nokat, kik közül 125 ezer ember maradt a harcztéren, 
köztük Keve vezér is, kit társaival nagy pompával te
metnek el Százhalom mellett. A temetkezési helyet 
K e v e h á z á n a k (később Kéászó, ma Kajászó-Szent-
Péter) nevezték. De a tárnokvölgyi ütközetben Detre 
is oly veszteséget szenved, hogy kénytelen Tulnáig 
visszavonulni. Ide aztán a hunok is követik s Cesu-
maurnál (a későbbi Zeiselmauer Alsó-Ausztriában) 
ismét megküzd a két sereg. Béla, Réva és Kadocsa ve
zérek 40 ezer hunnal elesnek, Macrinus is ott leli sírját, 
Detre pedig homlokán veszélyes nyilsebet kap. A hun 
vezéreket többi társaikhoz temették Keveházánál. 

4. Attila királylyá választása. A hun vezérek közül 
csak Attila és Buda maradván életben, a hunok visz-
szatérnek az ütközetből, Attilát pajzsaikra emelik és 
királylyá kiáltják ki. Kezébe kerül a » h a d i s t e n 
k a r d j a * (egy pásztorfiu a legelőn akadt rá s átadja 
A.-nak), s székhelyére, Sicambriába vonul, Budára 
bízva a Tisza és Don közti terület kormányzását. 

5. Buda halála. Mig Attila a nyugati részeken har-
czolt, Buda a megállapított határon tulment s Sicamb-
riát a maga nevéről neveztette, miért A. őt tulajdon 
kezével megölte s testét a Dunába vetteté, megparan
csolván a népeknek, hogy a várost »Ethele városai
nak hívják. A németek csakugyan »Etzelburg«-nak 
nevezték, de a hunok a tilalommal nem törődve, mint 
előbb, ugy azután is Ó-Budának hívták. 

6. Attila nyugati hadjáratai. Ezeket hazai króniká
saink közül Thuróczy tartotta fenn legterjedelme
sebben ; eredetre nézve majd mind a román népek ha
gyományaiból való. A. egyedül maradván a trónon, 
egész életét kalandos hadjáratoknak szentelte, a melyek 
közül kül. a galliai emelkedik ki a catalauni »népek 
csatájával*, hol A. ifjúkori barátjával Aétiussal állott 
szemben. Kora hajnaltól késő estig folyt a vérengző 
harcz, mig mindkét fél legyőzöttnek vélve magát, sze-
kérsánczai közé vonult visza. Aé'tius másnap elvonult 
seregével, A. pedig Itália felé vette útját. Az útközben 
talált városokat mind egyenként meghódoltatta és 
megsarczolta. Csak Aquileja harczol elkeseredve a 
hun sereg ellen s A. is már-már hajlandó elvonulni, 
mikor a városból kiköltöző gólya-családnak láttára 
uj ostromot rendel s a várost fölégeti. Az életben ma
radt lakosok az Adriai-tenger egyes szigeteire mene
külnek s Velenczét alapítják. Hódító útjában tovább 
haladva, megveszi A. Ravennát s Rómához ér, de 
Nagy Leó pápa ékesszólása visszatérésre bírja. A hun 
monda e tagja össze van kötve a magy. mondakörrel, 
mely szerint Sylvester pápa azért adja a koronát 
Istvánnak, hegy A. kegyét megjutalmazza. 

7. Attila utolsó menyegzője és halála. A külföldi 
történetírók szerint A.-nak számtalan neje volt, kik 
közül főleg Kezkát és Ildikót emiitik. Az utóbbival 
tartotta a régibb források (Jordanes) szerint A. 
itáliai hadjárata után utolsó menyegzőjét, mert 
nászéjjelén orra vére megeredt s megölte. A magy. 
krónikák elbeszélése teljesen egyezik ezzel, csak
hogy a leányok Mikoltnak nevezik s a baktriai ki
rály leányává teszik. Számos külföldi krónika ellen
ben ugy adja elő az esetet, hogy Ildikó a nászéjen 
meggyilkolta A.-t. A nagy hun király temetését 
Jordanes ugy beszéli el, hogy a hunok a holttestet 
sok kincscsel együtt hármas : vas, ezüst és arany 
koporsóba helyezték, eltemették és a sírásókat meg
ölték. Krónikáink erről nem tudnak, szerintük (s ez 
bizonyára nemzeti vonás) A-t Béla, Kadocsa s a 
többi kapitányok mellé, Szászhalomnál temették el. 

8. Kriemhild csatája és Csaba mondája. A monda 
Mikolton kívül még A. két nejéről szól : Honoriáról, 
a görög császár leányáról, kitől idősebb fia (Csaba) 
született és Kriemhildáról, Aladár anyjáról, kinek 
személye által az A.-mondakör a Nibelung-mondá-
val lép kapcsolatba. A. halála után Csaba és Aladár 
összeveszett az apai örökségen s a »Kriemhild csa
tája* után Csaba visszatért Scythiába, 1. Csaba. 

B) A m a g y a r m o n d a k ö r t a g j a i : 
1. Almos mondakör: Álmos hivatása (Emese álma, 

hogy a magyarok szent madara, a karvaly megjó
solja Álmos születését, kitől hatalmas fejedelmek 
fognak származni) ; Á. megválasztatása s a hét 
magyar véresküje (vérszerződés) ; Á. Kiovban (a 
kunok egyesülnek a magyarokkal) és Ungban (hol 
Laborczot elfogva, a róla nevezett patak partján fel
akasztják) ; Á. eltűnése, miután a fejedelemséget 
fiának, Árpádnak átadta. 

2. Árpád és a hétmagyar mondaköre: Bors had
menete (ki Bars várát építteti) és Szvatopluk embe-



rének, Zobor nyitrai kapitánynak felkonczoltatása ; 
Zoard és Kadocsa déli hadjárata ; a fehér ló mon
dája, mely szerint őseink Szatopluktól (képes kró
nika, mig Anonymusnál Zalán bolgár fejedelem sze
repel) egy kulacs vizet, egy zsák földet s füvet 
kérnek s ezért aranyos fékü fehér lovat adnak, s ez 
alapon jogot formálnak a föld bírásához; Erdély 
elfoglalása Tuhutum által; Botond mondája ; Léi 
v. Lehel és Bulcsú veszedelme (1. Lehel kürtje) ; a 
gyászmagyarok (1. e.) mondája. 

C) A k i r á l y - m o n d a k ö r t a g j a i : 
Szt. István király és az orgyilkosok ; Béla herczeg 

párviadala a pomeráni óriással; Henrik kudarcza a 
Vértes alatt; Endre és Béla viszálya, a korona és 

, kard Várkonyban ; a cserhalmi ütközet; Salamon 
bujdosása és halála ; István szentté avatása ; Chari-
tas apácza és a jobbkéz; Kálmán és Almos; Kálmán 
Oroszországban; Ilona királyné s az aradi véres 
országgyűlés ; Imre király a lázadó András táborá
ban ; Kun László meggyilkoltatása. 
L. Toldy F., A magy. költészet története. Thierry 

Amadé, Attila-mondák, ford. Szabó K. 1864., P. Szath-
máry Károly, Magy. regevilág, 1872. Heinrich Gusz
táv, Etzelburg és a magy. hunmonda, akad. értek. 
1882., Riedl Frigyes, A magy. hunmonda, Bpesti 
Szemle, 1881., Petz Gedeon, A magy. hunmonda, 
1885., Nagy Géza, Az Álmos-monda, Székely 
Nemzet 1886., Erdélyi Pál, Attila és a magy. hun
mondák, Irodtört. Közi. 1891. 
Hunnia, tulajdonképen a hunok országa, költőink 

Magyarországot értik alatta. 
Hunnia nyög letiporva, sirnak a bus magyarok, 

Ruzsicska >Béla futása« cz. operájából elterjedt dal, 
mely különösen az 50-es években igen népszerű volt. 
Hunniás, Pálóczi Horváth Ádám (1. e.) eposza, tel

jes czimmel : »H., vagy Magyar Hunyadi, azaz ama 
hires magyar vezér Hunyadi János életének egy 
része, melyet Virgilius Éneisse formájába öntve, 
négy sorú magyar strófákkal leirt«, Győr 1787. 
Hunok, az ural-altái népcsalád török-tatár ágához 

tartozó középázsiai népfaj; már 2000 évvel Kr. e. sze
repel Hunjo név alatt a khinaiak történetében. Két 
águk közül a fehér h. az Arai tó partján laktak; a 
fekete h. a Volga mentén nomád életet éltek. Az alá
nokat legyőzve, a IV. sz. (Kr. u.) közepén a gótokat 
támadták meg; a nyugati gótokat 376. a Dniester 
és Pruth vidékéről kiszorítva Erdély havasai közé 
Zárták; a keleti gótok nagy része már előbb 373. 
meghódolt nekik. Az egyes germán népfajokat le
igázva, lépésről-lépésre terjeszkedtek Európa keletén 
egész a Dunáig, de világtörténeti jelentőségre csak 
az V. század közepén emelkedtek, midőn A t t i l a 
(1. e.) királyuk az egész hun nemzetet egyesité uralma 
alatt, és birodalma határait Ázsiától a Rajnáig, s a 
római birodalom határaitól az északi tengerig ter-
jeszté ki. Az A. utódai közt kitört villongások s a 
leigázott népek lázadásai néhány évtized alatt végett 
vetettek a hatalmas világbirodalomnak. A h. egy része 
írnák vezérlete alatt visszatért a Volga partjaihoz; 
legtovább tartották magukat a Duna vidékén, de 
lassankint beolvadtak a helyüket elfoglaló gepidák 
és keleti gótok államaiba. A h.-at egykorú irók visz-
szataszitó külsejű, szokásaikban kegyetlen, harczos 
népnek irják le, kik már megjelenésükkel is borzalmat 
gerjesztettek maguk iránt. Deguignes, Histoire des 
Huns stb. (Paris 1756—58.), Thierry, Attila és fiai 

• története; Vámbéry, A h. és avarok nemzetisége 
(1881.). 

Hunor v. Hunyor, 1. Hun-magyar mondakör A. 1. 
Hunsrück, hegység Poroszországban, a rajnai pala

hegység d.-ny.-i emelkedése, a pfalzi hegyvidéktől a 
Nahe választja el, csaknem megszakítás nélkül sürü" 
erdők fedik. Legmagasabb emelkedései: az Erbeskopf, 
818 m., Idarkopf, 737 m. 

Huntingdon (hönntingdn, Huntsh), grófság Angliá
ban, ter. 929 km8, 57.772 lak. Főhelye H. az Ouse m., 
Cromwell születés-helye. 

Hunt-Pázmán, nemzetség, Hunt és Pázmán sváb 
eredetű vitézektől származtak, a kik Géza fejedelem 
alatt (983. körül) jöttek hazánkba és itt szent István 
oldala mellett jelentékeny állást foglaltak el; ők ütöt
ték lovaggá Istvánt még fejedelem korában, midőn 
998. Kupa vezér ellen indult. Utódaik a Hunt által 
alapított Hont vármegyében, Esztergom, Pozsony, 
Bars és Nyitra területén telepedtek le, a XIII. szd kö
zepén pedig Somogy, Bihar és Ugocsa vármegyékbe 
is elszármaztak. A Bazini és Szentgyörgyi grófok, 
Bucsányiak, Csalomjaiak, Cseryek, Forgáchok, Já-
nokyak, Vajdayak, Korláthkeőyek, Kőváriak, Új
helyiek, Zovárdffyak, Fancsikayak, Endrédyek, Ver-
bőczyek stb. e genusból származtak, melynek tagjai 
némelyek szerint kutyafejet, mások szerint csillagot 
és félholdat viseltek czimerükben. A genusról irtak 
Csorna József, Komáromy András és Majláth Béla a 
Turul 1883.", 1889. és 1890. évfolyamaiban. 

Hún utódok, tört. szinmü Váradi A.-tól. (1888.) 
Hunyadi balladakör, Arany János tervezett egy 

balladakört, mely a Hunyadi-ház történetének főbb 
mozzanatait költői képekben mutassa be ; de csak 
négy ballada készült el belőle: Both bajnok özvegye, 
Szibinyáni Jank, V. László és Mátyás anyja. 

Hunyadi család, az albán, rumén és bolgár ele
mekből keletkezett oláh népfajból vette eredetét. Első 
ismert őse, Serba , a XIV. sz. végén a Hunyadi 
oláhok kenézségét viselte és kir. adományt nyert 
Hunyad várára. Fiai közül Vojk, Zsigmond király 
udvari katonái közé tartozott, neje fejedelmi szárma
zású görög leány volt. Ettől született H. J á n o s 
(1. alább) a kormányzó és hasonnevű fivére, ki mint 
szörényi bán t 1442-ben. Az előbbi családját 
gazdagságban és hatalomban az ország legelső főúri 
nemzetségei közé emelte és hősi tetteivel nagy
ban előkészítette ifjabb fiának, M á t y á s n a k (1. e.) 
a királyi trónra emelkedését. A család e két tagja 
által félszázadon át vitte a vezérszerepet Magyar
ország történetében, melynek e korszakát (1440— 
1490.) H u n y a d i a k k o r á n a k nevezik. Mátyásnak 
nem voltak törvényes utódai, természetes fia, Cor
v in J á n o s herczeg (1. e.) csak a Hunyadi nevet és 
vagyont örökölte; gyermekei K r i s t ó f (f 1505.) és 
E r z s é b e t (f 1508.) serdületlen korban haltak el, s 
a Hunyadi-örökség Corvin özvegye Frangepán Bea
trix utján idegennek, G y ö r g y brandenburgi őrgróf-
nak (1. e.) kezére jutott. (A családfát 1. mellékletün
kön). — 1) J á n o s , Magyarország kormányzója, 
1388. körül született. Kora. ifjúságában Zsigmond 
király szolgálatában állva, már az 1420. csehor
szági hadjáratban kitüntette magát; 1428 körül 
lépett házasságra Szilágyi Erzsébettel, kitől két 
gyermeke született, László és Mátyás. Hadvezéri 
talentuma egyéb kiváló szellemi tulajdonokkal, haza
szeretettel és mély vallásossággal párosulva, ve
zéralakjává jelölték ki a korszaknak, melyben az 
idegen befolyás és belső pártvillongások zsákmá
nyává odadobott Magyarországnak a török fenye
gető hatalma ellen kellett magát és az egész keresz-



ténységet megvédeni. Ebbeli hivatottsága már Zsig
mond utolsó éveiben és Albert alatt nyilvánult, 
midőn többszörös diadalt aratott a törökön; ezek 
folytán már 1438-ban testvérével, az ifjabb János
sal együtt S z ö r é n y i bánná nevezte ki. Főszerepe 
azonban Albert halála után kezdődött. Az országot 
a gyermek László király uralkodásának zavaraitól 
megmenteni óhajtván, keresztül vitte Ulászló lengyel 
király megválasztását; ez erdélyi vajdának és Nán
dorfehérvár főkapitányának nevezte ki, mi a török 
elleni védelmet az egész vonalon neki juttatta. A szen-
drői (1441.), szentimrei és vaskapui (1442.) győzel
mek s az 1443-iki bolgár hadjárat fényesen igazol
ták a belé helyezett bizalmat, s nevét az egész ke
resztény világ előtt tiszteltté tették. Azonban követke
zett a várnai vereség (1444. okt. 10.), midőn a 
keresztény sereg virágával együtt a király is életét 
veszté, H. pedig a havasalföldi vajda fogságába 
esett. Kiszabadulván, mint az ország alsó vidékének 
főkapitánya igyekezett a csatavesztés következmé
nyeit elháritni, 1446. tavaszán pedig, midőn az or
szággyűlés V. László királyi jogait elismerte, a király 
kiskorúsága idejére ő választatott az ország kor
mányzójává. Majdnem királyi hatalommal felruházva, 
azt a belső béke megszilárdítása mellett első sorban 
a török ellen használta; de 1448. okt. 17—19. súlyos 
vereséget szenvedett a rigómezei ütközetben, mely 
után Brankovics György despota elfogatta és csak 
nehéz feltételek árán bocsátotta szabadon. Ekkor 
békült ki Ciliéi Ulrikkal, kivel mint III. Frigyes csá
szár érdekeinek leghatalmasabb támaszával évek óta 
viszályban állott. 1452. Frigyes császár kiadván 
kezéből V. Lászlót, ez átvette az uralkodást, s a kor
mányzóságról lemondott H.-t 1453. jan. 30. besz-
terczei grófi rangra emelte, az ország főkapitányává 
és a közjövedelmek kezelőjévé, fiát Lászlót pedig hor
vát bánná nevezte ki. A barátság azonban Ciliéi és 
H. között nem volt tartós, 1453. megújult az ellen
ségeskedés a két hatalmas úr között, mely H.-t több 
izben válságos helyzetbe juttatá. Konstantinápoly 
eleste s a törökök ellen megindult általános mozga
lom némileg háttérbe szoritá a belviszályokat; 1455. 
Capistran János (1. e.) keresztes háborút hirdetni 
Magyarországba jött, s 1456. elején Carvajal bibor-
nok is meginditá az actiót a török ellen intézendő 
nagy hadjárat érdekében. H. a török közeledtének 
hirére ez évi ápril 7. fiával, Lászlóval az alvidékre 
sietett, s bár a Ciliéi befolyása alatt álló királytól 
segítséget nem kapott, Nándorfehérvár felszabadítá
sával és az ostromló török sereg szétverésével 
(1456. július 21—22.) a magyarság fényes diadalát 
vivta ki a törökön. Ez volt utolsó hőstette, a harcz-
téren kitört ragálynak áldozatul esve, f Zimonyban 
1456. aug. 11. Gyulafehérváron temettetett el. — 

2) J á n o s n é, 1. S z i l á g y i Erzsébet alatt. — 
3) L á s z l ó , János kormányzó idősb fia, szül. 1433. 
Erdélyben nevekedett, 1453. horvát bán lett. Mint 
atyja győzelmeinek osztályosa, ennek halála után 
az ország főkapitányi tisztét igényelte, de a király 
mellőzte s Ciliéi Ulrikra ruházta e méltóságot. A csa
ládi gyűlölködés 1456. nov. 9. Nándorfehérváron 
nyilt összetűzésben törvén ki, barátai Ciliéit felkon-
czolták. A király színleg kegyelmet adott nagybátyja 
gyilkosainak, s Lászlót kinevezte főkapitánynak, de 
Temesváron tett esküje daczára nem szűnt meg 
boszut táplálni, s Garai László nádor és mások ta
nácsára Lászlót 1457. márcz. 14. elfogatta és márcz. 
16. Budán a Szent-György-téren törvény ellenére | 

lefejeztette. Holttestét Mátyás 1458. tavaszán Gyula
fehérváron temettette el. — 4) M á t y á s , a kormányzó 
ifjabbik fia, 1. M á t y á s magyar király alatt. Teleki 
József gróf. a Hunyadiak kora Magyarországon, 
I. —VI. és X.—XII. k. (1852—56.), Chassin, Jean de 
H. (Paris, 1859.), Pór Antal, Hunyadi János (1873.). 
Fraknói Vilmos, Mátyás király (1890.). A H.-ak ko
rával behatóbban foglalkozik Csánky Dezső, kit a 
Magy. Tud. Akadémia megbízott Teleki munkájá
nak befejezésével. 

Hunyadi János czimü hőskölteményt tervezett 
Czuczor Gergely s 1830. hozzá is fogott, de csak a 
8-ik énekig haladt s végkép abbahagyta. Töredékei
ből valók a »Hunyadi« (Ki áll amott a szirttetőn...), 
"Hunyadi és neje« és >Hunyadi halála« czimü köl
temények. 

Hunyadi László, 1) trag. B e s s e n y e i Györgytől 
(1782.); 2) eposz Vá ly i N a g y Ferencztől (1793.); 
3) trag. T ó t h Lőrincztől (1846.), mely alapul szolgált 
4) E r k e l Ferencz »H. L.« cz. operája szövegének: 
5) ballada Z a l á r Józseftől; 6) H. L.-ról szól Petőfi
nek »A király esküje« cz. balladája is. 

Hunyad vármegye, határai: Torda-Aranyos, Alsó-
Fehér, Szeben, Krassó-Szörény, Arad vmegyék és 
Románia. Területe 6932"44 km 2, 267.895 lak. Sok az 
eloláhosodott magyar (Pestes, a Hátszegi medenczé-
ben és Sztrigy völgyében). A megye régi területéhez 
1876. Zaránd vármegyét és a Szászvárosi széket is 
hozzácsatolták. D. a Maros érinti, baloldali részét az 
Erdély havasok (1. e.) vonulatai borítják (Retyezát, 
Parim, Vulkán, Pojána-Ruszka), rengeteg erdőségek
kel s boltozatos gerinczeken havasi legelőkkel, a 
Maros völgyétől é.-ra pedig a Bihar-Vlegyásza cso
portjához tartozó Erczhegység. Földmüvelés a vi
rágzó hátszegi sikon fejlődhetett, szántóföldek és 
gyümölcsösök között falu falut követ; a Zsil teknőjé-
nek magányát oligocaen korú kőszenének bányásza-
sáért alakuló telepek raja változtatta át s a hava
soktól elzárt völgyet most már vasút csatolja a mo
dern világhoz. De csupán a völgyek mentén van élet; 
a havasok csak nyáron népesülnek a legeltető pász
torokkal. Fővize a Maros, melybe ömlik a Sztrigy, 
felvéve a két Zsilt és Rin Marét és a havasok vizeit 
gyűjti magába, továbbá a Cserna, é. részében a 
Fehér-Körös. A Retyezát hegységben sok a tenger
szem. — Feloszlik 10 járásra: algyógyi, brádi, dévai, 
hátszegi, hunyadi, kőrösbányai, maros-illyei, petro-
zsényi, puji és szászvárosi járásokra. Van 4 rend. tan. 
városa és 437 községe. Tartozik a 64. cs. és kir. had
kiegészítő kerülethez, a 23. honvéd ezredhez, és a 75. 
népfelkelési járáshoz. Székhelye Déva; 6 orsz. kép
viselőt választ. 

H u n y a d v á r m e g y e t ö r t é n e t e . A vm. legré
gibb történetét homály födi. Nevezetességre a XV. 
század folyamán emelte a nagy H u n y a d i János (1. 
e.), kinek nagyatyja Serba a XIII.' században a vár
megye havasai közé letelepedett oláhok kenézeinek, 
vajdáinak egyike volt. A kenézségek már a XV. szá
zadban nemesi birtokokká változtak s alapját tették 
a vármegyei szervezetnek. Hunyad várát a XV. szd 
kezdete óta a Hunyadiak bírták; Mátyás halálával 
az Corvin Jánosra szállott, a ki a főispáni tisztet is 
viselte. A XVI. században az enyingi Török családé 
volt a főispánsággal együtt; tőlök Bethlen Gáborra 
és erről Bethlen Istvánra és Péterre szállott. A XVII. 
században a főispánok közt nevezetesebbek: Barcsay 
Ákos, a későbbi fejedelem (1648 — 58.) és Zólvomi 
Miklós (1659—67.) 



Hunyad vármegyei történeti és régészeti társulat, 
1880. alakult Déván K u u n Géza gróf elnöklete alatt; 
alelnöke S ó 1 y o m-F e k e t e Ferencz dr. Van múzeuma 
Déván, melynek élén T é g l á s Gábor áll. Evkönyei 
Kun Róbert társ. titkár szerkesztésében jelentek meg. 
Hunyady (kéthelyi) grófok, Hunyadmegyéből szár

maztak. Első ősük hunyadi Nagy A n d r á s , 1607. 
kapott nemességet. H. J á n o s , 1753. Kéthelyt kapta 
kir. adományban, 1755. bárói rangra emeltetett. A 
grófságot 1792. hasonnevű fia kapta. — 1) Imre, fő
rendiházi tag, szül. 1827. jul. 22. Előbb katona, 
1858.kamarás; — 2) J ú l i a , szül. 1831.aug. 28.1853. 
aug. 1. nőül ment Obrenovics Mihály szerb fejedelem
hez (f 1868. jun. 10.), másodszor 1876. Arenberg Ká
roly hghez. — 3) K á l m á n , főrendiházi tag, szül. 1830. 
okt. 13. Bécsben; a katonai pályán szolgált, 1873. 
főszertartásmester, 1876. titkos tanácsos, 1880. al
tábornagy; — 4) L á s z l ó , v. b. t. tan., a főrendiház 
tagja, szül. 1826. jul. 26. Előbb főispán, több izben 
képviselő ; Battenberg Sándor lemondása után bol
gár fejedelmi jelölt. Néhány kisebb tanulmányt irt. 
HunyorSándor,egri törvényszéki elnök, szül. 1834. 

márcz. 11. Vehéczen, Zemplén m., 1856. beregszászi 
tvszéki figyelő, n.-mihályi szolgab., 1857. s.-a.-újhelyi 
tvszéki segéd, 1861. alszolgabiró, 1864. varannói 
főszbiró, 1867. zemplénm. tvszéki ülnök, 1872. s.-a.-
ujhelyi tvszéki biró, 1887. bpesti táblai biró, 1887. 
egri tvszéki elnök. 
Hunyor, helleborus, mérges növény a szironták-

félék (ranunculaceae) rendjéből. Hosszunyelü tőlevele 
Ölbefogott, a levélkék száma 7 v. 9; a virág csészéje 
őtlevelü, fehér v. rózsaszínű; a párta sokszirmu, a 
tölcséralaku szirmok kétajkuak, sárgák, nagyon ki
csinyek. Fajai a z ö l d h., h. viridis és a fekete h., 
h. niger. Hegyes vidéken terem; decz.-től márcz.-ig 
virít. Gyökere a bőrön lobot okoz; a gyomorba s a 
belekbe jutva hányást, hasmenést és csikarást, méh-
vérzést, hugyingert okoz. Használják hashajtóul s a 
hószám előidézésére. 
Hupei (Hupe), khinai tartomány, ter. 185.000 km a, 

30 millió lak. Főhelye Vutsang. 
Hupikék, tréfásan az ily közmondásokban : Szab

tak neki h. nadrágot, jajvörös posztóból, azaz ugy 
megverték, hogy vörös és kék lett a teste. 
Húr, hangszerek számára aczél- v. rézsodronyból 

(férah.), gyönge juhok, kecske és macska zsírtala
nított, kénsavval halványított és összesodrott beléből 
(bélh., 1. e.) v. czérnázatlan selyemből készül, me
lyet gyakran, ép ugy mint a bélhurt mű-ezüst sod
ronynyal vonnak be. Legfinomabb h.-t készítenek 
már régi idő óta Rómában, Nápolyban és Velenczé-
ben, jó h.-t szolgáltat még Francziaország, Prága, 
Bécs, Nürnberg (kül. fémh.-t) stb. 
Hurbán M i l o s z l á v József , pánszláv izgató, 

hlubokai ev. pap, szül. 1817. márcz. 19. Beczkón, 
1848-ban a tótokat a magyarság ellen lázította, a tót 
nemzet függetlenségét tűzve ki jelszavául. Pánszláv 
törekvéseiért maguk az osztrákok hadi törvényszék 
elé állították, de 1850. nov. 4. fölmentetett és visz-
szatért lelkészi állomására, f 1890. 
Hurik (a vakitó fehérségüek), örökifjú, bájos szü

zek a mohamedánok paradicsomában. 
Hurka, vmely állat (többnyire disznó) tisztított be

lébe töltött vágott hus, mely különféle fűszerrel (bors, 
majorána stb.) van keverve; v é r e s h u r k a , köles
kásának vérrel való keveréke állatbélbe töltve. 
Hurkamérgezés, botulismus, romlott hurka élve

zése után fellépő mérgezés, melynek tünetei gyomor

fájás, hányás, látatágulás, stb.; halált is okozhat. 
Okát vszinüleg a romlott hurkában a fehérnyék szét
bomlása által fejlődő mérges alkaliák alkotják. Ellen
szer: hánytató, hashajtó. 

Húron (júrön), nagy canadai tó, 410 km. hosszú, 
150 km. széles, 300 m. mély. A Michigan tóval a 
Mackinav-ut és a Felső tóval a St.-Mary köti össze. 
Nevét a kiveszett húron indián népfajtól nyerte. 

Huroni képlet, őspalak., az archaeikus csoport felső 
képlete, a laurenti és siluri képletek között; főleg 
palából áll, melyben gránit, syenit, diorit, diabas, 
vas-, réz-, ezüst- stb. érez van. 

Hurráh , hajrá; a közös hadseregben és a német 
hadseregben támadáskora katonaság szokta kiáltani. 
Hurut , catarrhus, a nyákhártyák lobja; tünetei 

duzzadás, vérbőség, nyák- és genyelválasztás. Ilyen 
a hugycsőhurut, urethritis; hörghurut, bronchüis; 
gyomorhurut, gastritis; garathurut, pharyngitis; 
gégehurut, laryngitis, szem-kötőhártyahurut, conjunc-
tivitis, stb. 

Hús , az állatok izomzata, mely izomrostokon kivül 
idegeket, edényeket, kötőszövetet, zsirt, vért és hús
nedvet tartalmaz. A h.-ban a szöveteken, véren és 
enyven kivül van víz, syntonin, myosin, oldható albu-
min, zsír, collagen, haemoglobin, keratin, kreatin, sar
kin, xanthin, husezukor, glykogen, inosit, dextrin (a 
lóh.-ban), taurin (hal- és lóh.-ban), miosin-, tej-, hugy-, 
hangya-, eczet-, vajsav, konyhasó, kálium és nátrium, 
vmint nátrium-, magnézium- és mészfoszfát, szénsav 
és oxygen. (A hus vegyi összetételét illetőleg 1. táp
szerek mellékletünket.) A h. nedvben levő anyagok, 
de főleg zamatos vegyek idézik elő a különböző álla
tok (sőt egyes testrészek) h.-ának izét. A h. értéke 
azonban nem az iztől, hanem a benne levő szerves és 
hőképző anyagok mennyiségétől és egymáshoz való 
viszonyától függ. Legtáplálóbb a marha- és őz-, az
után a borjú- és ürüh. vmint a jól kisült disznóhús. 
— M a d á r h u s u , sovány, vékony. 
Húsadó, forgalmi adó, melyet a kis és nagy marha, 

Bpesten a vad és vadszárnyas húsa után azok 
fizetnek, kik mások számára marhát vágatnak v. akik 
zárt városokba beviszik. Behozták már 1850-ben, 
törvényesítette az 1868: XVII. t.-cz. Szabályozta az 
1875: XXVIII. és az 1887: XLVII. t.-cz. Az adómeny-
nyiséget olykép határozták meg, hogy három osz
tályra vannak a községek osztva, ezenkívül külön 
Bpest és Pozsony mint zárt városok. 100 kgr. fris hús 
után Bpesten 2 frt 35, Pozsonyban 1 frt 88 kr., I. oszt. 
közs. 1 frt 88, II. oszt. közs. 1 frt 50, III. oszt. közs. 
95 kr. 

Husáng, hajlós vessző, suhogó ág. 
Húsconserv, különböző anyagokkal kezelt és kiké

szített hús, melyet huzamosabb ideig el lehet tartani 
a nélkül, hogy elromlanék. A húst conserválni lehet, 
ha besózzák (hering, szardina), jobban, ha sózás után 
kiszárítják, legtovább eltartható a besózott, páczolt 
és füstön megszárított húsnemü, mint a füstölt sonka, 
oldalas, f. hering stb. Ujabban különböző vegyekkel, 
mint parafin, száraz szénsavgáz, bórsav és szegfű-
olaj keverék, salicylsav stb., vonják be a conserválásra 
szánt húst. 

Húsevők, carnivora, ragadozók, 1. e. 
Húsfogyasztás, a különböző népeknél nagyon 

különböző. Az elfogyasztott húsmennyiségből egy 
személyre évenkint Nagy-Brittániában 47.6, Fran-
cziaországban 31, Svájczban 18"8, Németországban 
18'3, Belgiumban 15"7, Hollandban 15'2, az osztr.-
magy. monarchiában 14, Dánia Svéd, és Norvégiában 

50* 



13.5, Spanyolországban 12'6, Olaszországban 9'7 
kg. esik; ezen államokban évenkint összesen 46 
millió mm.-t fogyasztanak el, melyből átlag egy sze
mélyre 22'3 kg. esik. 

Húshagyó, a farsang utolsó napjai (vasárnap, 
hétfő, kedd), melyek után a nagyböjt következik. 
Rendesen csak a hamvazó szerda előtti keddet neve
zik h.-nak. A székelyek tréfásan c s o n t h a g y ó n a k 
is nevezik : a húst megeszik, de a csontja ott marad. 

Húskétszersült, gabona- és húslisztből (1. e.) sütés 
utján készített étel, mely kül. a hadsereg élelmezé
sére szolgál. 

Húskivonat, sűrített húsleves, melyet olyképen 
készítenek, hogy a levágott marha húsát géppel 
szétdarabolják, értékes anyagát 8— 10-szeres meny-
nyiségü vizzel kivonják, az e czélra berendezett 
emésztőben a nyert folyadékot derítik, megszűrik és 
megsüritik. Vizben feloldva és erősen megsózva 
tiszta levest ad. Tápértéke olyan mint a közönséges 
levesé hús nélkül, mivel a nitrogéntartalmú vegyek 
legnagyobb része a húsban marad. Először Liebig 
készítette és eszméje alapján állította fel Giebert 
mérnök az első h.-gyárat Fraybentosban; jelenleg 
készítenek még h.-ot Montevideoban, Buenos Ayres-
ban, Baffle Creeken, Adelaideban, Sydneyban, Orosz
országban stb. A Liebig-féle h. összetétele 20'9°/ 0 

viz, 79'i°/o száraz állomány, ebből 57 '6 0 / 0 szerves 
anyag, 21 '5 0 / 0 hamu. 
Húsliszt, szárított és porrá tört húsból készül és a 

friss hús pótlékául szolgál; a huskivonat gyártásá
nál előforduló h. hulladékokból és elhullott állatok 
húsából is készítik, 74°/ 0 fehérnj^enemüt, 12'5 9/ 0 

zsirt, 10'5°/o vizet tartalmaz; sertéshizlalásra és trá
gyául használják. 

Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe a keresztény 
egyházban. A h ú s v é t i ü n n e p k ö r hamvazó szer
dától a h. utáni vasárnapig terjed; h. h e t e (nagyhét) 
virágvasárnaptól nagyszombatig, melyre a h.-va
s á r n a p , a tulajdonképeni h., következik. Ennek ide
jét 315. a nicaeai zsinat határozta meg, s e szerint 
h. a tavaszi napéjegyenre következő első holdtölte 
utáni vasárnapon tartandó, ha azonban a holdtölte 
vasárnapra esik, akkor a rákövetkező vasárnapon, 
így h. napja márcz. 22-ike és ápr. 25-ike közt vál
tozik. A magy. »húsvét< név onnan ered, hogy a 
negyvennapi böjt után a hivek ekkor megkezdhették 
a húsevést. 

Húsvéti czikk, Deák Ferencz (1. e.) hires czikke, 
mely a Pesti Napló 1865. húsvéti számában aláírás 
nélkül jelent meg s mely programmszerü tartalmával 
a koronával való kiegyezési actiót megindította. 
Husz J á n o s , cseh hitujitó, szül. 1369. Huszinecz-

ben; a prágai egyetemen tanult s ugyanitt 1398. 
tanár lett, 1402. a prágai Bethlenem-kápolna hit
szónoka és Zsófia királyné gyóntatója. Mint Wicleff 
(1. e.) tanainak hivét, a prágai érsek 1410. jul. 18. 
egyházi átokkal sújtotta; erre 1412. távozott Prágá
ból s az ország különböző vidékein hirdette az uj 
tanokat, melyeket nemzeti irányban tovább fejlesz
tett. E miatt a konstanczi zsinat, mely előtt Zsig
mond császár meghívására (1414.) megjelent, men
levele daczára elfogatta és mint eretneket 1415. jul. 6. 
megégette. i 
Huszár, 1) Adolf, szobrász, sz. 1843. Besztercze-

bányán, f 1885. jan. 21. Számos nagy szoborművet 
alkotott, a főbbek Deák Ferencz, Petőfi és Eötvös 
szobrai Bpesten, a Bem szobor Marosvásárhelyen, 
az aradi honvédemlék, melyet nem fejezett be tel

jesen. — 2) K á r o l y báró, orsz. képv., szül. 1829. 
márcz. 15. Kolozsvárt. A szabadságharcz alatt mint 
honvéd-huszár Bem táborában szolgált. 1867. óta 
képviselő. 
Huszár, könnyű magyar lovas katona ; nevét né

melyek onnan származtatják, hogy Hunyadi Mátyás 
király minden husz telek után egy egy könnyű lovas 
kiállítását rendelte el. A magyar h. már a XVI. szá
zadban itthon a török ellen s a német háborúkban 
nagy hírnévre tett szert. Francziaországban a XVIII. 
század elején gróf Bercsényi Miklós s a magyar 
menekültek honosították meg e fegyvernemet, mely 
azóta minden hadseregben képviselve van. Nálunk 
a közös hadseregben 16, a magy. honvédségnél 
10 ezred van ; fegyverzete lovassági kard és ismétlő 
karabély. (L. Magyar katonaság Huszárok szines 
mellékletünket.) 

Huszárcsiny, népszínmű V a h o t Imrétől. 
Huszárdiákság, magy. szavakkal kevert rossz 

latinság. 
Huszárszerelem, vigj. M u r a i Károlytól (1890). 
Huszfrankos, franczia aranypénz, értéke 8 frt 10 

kr. aranyban. 
Huszinecz, helység Csehországban, Husz János 

(1. e.) születés helye. 
Husziták, Husz János (1. e.) követői, mesterük 

halála után 2 részre szakadtak; a k e l y h e s e k 
(calixtinusok) v. utraquisták a két szin alatt való 
áldozást hirdették, mig a t a b o r i t á k ezenfelül az 
ist. tisztelet és papság teljes átalakítására töreked
tek és a szentségeket a keresztség és úrvacsora kivé
telével eltörülték. Egész Csehországban elhatalma
sodva, 1419. megtámadták a katholikusokat; vezé
rük, a félszemű Z i s k a (f 1424.), Zsigmond király 
hadait többször megverte. 1425. már a szomszéd 
államok békéjét is megzavarták, ugy hogy a német 
birodalom fejedelmei háromszor támadták meg őket, 
de siker nélkül. 1430-tól évenként hazánkat is fel
keresték s az északnyugati vidéket ismételten feldúl
ták. A baseli zsinat 1433. a prágai egyezségben 
megengedte nekik a kehely használatát, de azért 
továbbra is ellenségei maradtak a katholicismusnak, 
ugy hogy Zsigmond 1434. minden alattvalóját meg
adóztatta, hogy ellenök hadat gyűjthessen. Időköz
ben a kelyhesek a taboritákkal viszályba keveredve 
ezeket Lipannál és Hribnél (1434.) megverték, s az 
1436. iglaui békében meghódoltak Zsigmondnak. A h. 
mozgalmak megujultak Zs. halála után, s Podiebrad 
György a h.-ák révén emelkedett V. László után a 
cseh trónra, de régi erejüket nem nyerték vissza, s a 
Habsburgok alatt megindult ellenreformatio utolsó 
nyomaikat is megszüntette. Bezold, Kg. Siegmund 
und die Reichskriege' gegen die Hussiten. München 
(1872-77.) . 
Huszkrajczár, nálunk forgalomban levő ezüst vál

tópénz, mely 500 ezredrész finomságú ezüstből 
készül és 1*3 g. tiszta ezüstöt tartalmaz. 

Huszpark, fürdőtelep és vendéglő Poprádon, a 
kassa-oderbergi vasút állomásán a Magas-Tátra al
ján ; a Tátrába való kirándulások egyik középpontja. 

Huszt, község Máramaros m., 7461 lak., a Nagy-Ag 
vizének a Tiszába ömlésénél; az öt régi koronaváros 
egyike. Dombon, bástyás faltól körítve a XV. század
ban épült gót stílű ref. templom van. A huszti vár 
kuphegyen épült (250 m. m.), alatta a Tisza kanya
rodik. Járásbir., adóhiv. Van egy vasas forrás is. 
Huszti A n d r á s , XVIII. századbeli jogtudós, erdé

lyi protestáns családból szárm. Frankfurtban tanult 
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jogot s visszatérve Kolozsváron jogtanár lett. »Juris-
prudentia Hungarico-Transylvanica* (Nagy-Szeben 
1742.), cz. műve ma is becses forrásmunka. Elöl
járóival viszályba keveredve 1742. elvesztette állá
sát s kitért. Iszákos életmódja miatt teljesen elzüllve 
t 1755. 
Huszti patak, támad Herinse és Kövesliget közt, a 

Tiszába ömlik. 
Husztköz, község Máramaros m., 1177 lak. 
Huta, kohó (1. e.); igy nevezik az üveggyára

kat is (1. e.). 
Hűtés, vmely anyag hőmérsékének mesterséges uton 

való leszállítása. A h.-hez közönségesen havat v. je
get, nagyobb mérvű lehűtéshez hó v. porrá tört jég 
és konyhasó keverékét v. e helyett más sókat hasz
nálnak. Igen erős lehűtésre párolgó aethert v. szilárd 
szénsavat vesznek, melynek szivattyú alatt való 
gyors elpárologtatása által nagyon alacsony hőmér-
séket lehet létre hozni. 
Hűtlen kezelés, vétség, az követi el, a ki annak, 

kinek vagyona kezelésével és gondozásával van meg
bízva, tudva és akarva, vagyoni kárt okoz. (3 é. t. 
fogh.) Sulyositó körűimén}'-, ha az elkövető a sértett 
fél gyámja, gondnoka s ha általában olyan személy 
követi el, ki hivatalánál v. állásánál fogva kezel ide
gen vagyont, v. ha a végből követtetik el, hogy ma
gának v. másnak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen. 
Btk. 361—364. §§. 
Hűtlenség, h i v t e l e n s é g , nota inftdelitatis, az 

uralkodó és az állam közbiztonsága ellen elkövetett 
bűntett. Régibb törvényeink és a hármaskönyv a h. 
számos esetét sorolja fel, mig az 1723: IX. tcz. pon
tosabban megállapította; legfontosabb esetei: l ) ak ik 
nyilvánosan a szt. korona, a kir. felség és az ország 
közállapota ellen szegülnek, 2) a hiteles személyek, 
bírák, a kik hiv. pecsétjök alatt hamis leveleket köl
tenek, 3) eretnekek, 4) a végvárak gonosz elvesztői és 
feladói, 5) kik a törökök v. más hitetleneknek fegy
vereket adnak v. segélyezik, 6) kik a töröktől mene
külteket háborgatják, 7) harminczadosok ás mások, 
kik a kir. jövedelmeket hűtlenül kezelik. A Btk. 142— 
151. §§-ban intézkedik a h.-ről és alatta minden oly 
tettet ért, mely a magyar állam alkotmánya, függet
lensége, területének épsége és biztonsága ellen irányul. 
Hűtő készülék, gázok, gőzök v. folyadékok lehű

tésére szolgáló berendezések; rendesen hideg vizzel 
körülvett csőrendszerben vezetik a lehütendő anyagot 
mindaddig, mig a megkívántató hőmérsékre lehűl. 
Hűtő korsó, a meleg déli vidékek víztartó edénye; 

likacsos, mázolatlan cserépedény, likacsain folytono
san viz szivárog ki, melynek elpárolgása által az 
edény tartalma hideg marad. 
Hütőpest, olyan kemencze, melyben a tárgyakat, 

rendesen üvegedényeket, lassan, több nap alatt, ma
gával a h.-tel együtt engedik kihűlni. 
Hütőszer, minden olyan anyag, melynek feloldódá

sával v. elpárolgásával nagy mennyiségű hő köttetik 
meg, minélfogva a lehütendő anyag hőmérséke tete
mesen alászáll (1. hűtés). 
Hütteldorf, falu Bécs közelében. 

• Huttén Ulr ik , a reformatio korának egyik kiváló 
Alakja, szül. 1488. ápr. 21. a Fulda m. Steckelberg 
várban. Egy ideig Francziaországban tartózkodott. 
J519. részt vett a sváb szövetségnek württembergi 
*Ulrik hg. elleni küzdelmeiben, később Lutherrel állt 
érintkezésben, f 1523. szept. Ufnau szigetén, Zürich 
fellett. Számos munkát irt, melyekben a hitújítás 
mellett foglalt állást. 

Hutty, község Liptó megyében, 917 lakossal. Ha
tárában vasbányák, az erezet a nizsnai olvasz
tóba viszik. 

Hüvely, vagina, női nemi szerv, 1. ivarszervek. 
Hüvelyesek, leguminosa, a borsó, bab, lencse; 

értékes tápszerek. Vegyalkatukat lásd »Tápszerek« 
cz. táblán. 

Hüvelyezni, hüvelyéből kifejteni, megmagyarázni; 
á l m o t h., álmot fejteni, nem igazat beszélni. 

Hüvelyk, régi hosszmérték, egy lábnak tizenketted 
része, = 2 ' 6 3 4 cm. 

Hüvelyk Matyi, népmesei alak, hüvelyk-ujjnyi 
nagyságú, de furfangos eszű ficzkó. 

Huxley (hökszli) T a m á s H e n r i k , hires angol ter
mészettudós, szül. 1825. május 4. Ealingban London 
mellett. 1846—50. részt vett egy ausztráliai expedi-
tióban, 1855. a természettudományok tanára, 1862. 
az összehasonlító boncz- és élettan tanára London
ban a Royal College of Surgeons-on. Számos munkát 
irt az alacsonyabb rendű tengeri állatokról, később 
főleg a gerinczes állatok boncztanával foglalkozott. 

Huy (hüi), város Liége belga tartományban a 
Maas m., 14.000 lak. Bányászat. Amiensi Péter sirja 
Neuf-Moustier egykori apátságában. 

Huygens K e r e s z t é i y , németalföldi természettu
dós, szül. 1629. ápr. 14. Haagában; Londonban és 
Parisban élt s f Haagában, 1695. jul. 8. Megalapí
totta a fényre nézve a hullám-elméletet s feltalálta a 
hordozható órák számára a ketyegő szerkezetet. 

Huysmans (üjman) J o r r i s K á r o l y , franczia író, 
szül. 1848. febr. 5. Parisban. Naturalista regényíró 
és a » L a comédie humaine« hetilap szerkesztője. 

Huzal, drót (1. e.). 
Huzampest , olyan kemencze, melyben tüzelés által 

levegőfelmelegitést s ez uton légáramot hoznak létre 
(1. szélpest). 
Húzás , 1. sorsjegy. 
Húzásra való igénybevétel akkor áll elő, ha vmely 

egyenes rud végpontjain két egyenlő és ellentett huzó 
erő működik. Az erők a rúd meghosszabbodását ered
ményezik, a mi ellen a rúd rugalmassági ellentállása 
hat ugyan, de csak a meghosszabbodás bizonyos 
nagysága mellett éri el azon értéket, mely egyensúlyi 
állapotot hoz létre. 

Húzd rá czigány, megittad az árát, Ne lógasd a 
lábadat hiába. V ö r ö s m a r t y : A vén czigány. E 
költemény refrainje: Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot. Szív és pohár tele 
búval, borral: Húzd rá czigány, ne gondolj a gonddal. 

Huzulok, ruthén nép Galicziában és Bukovinában. 
Hyacinthe (iaszent). franczia iró, tkp. L o y s o n 

Károly, szül. 1827. márcz. 10. Orléansban, előbb 
karmelita-rendi, 1869. kilépett, 1870 óta a csalhatat
lansági dogma támadója, 1872. megnősült, 1873—74. 
genfi lelkész és 1879. alapitott »gallikán egyházat* 
Parisban. 

Hyacinthos, Klio és Pieros fia, kibe Apolló szerel
mes volt. Véréből keletkezett a jáczint virág. 

Hyadok, az eső nymphái. Atlas és Aethra lányai; 
csillagcsoport neve. 

Hybla, ókori város Sicilia nyug. partján, hires 
méztermeléssel ( h y b l a i méz). 

Hybrid, korcs, fattyú növény, mely különböző nö
vényfajok kereszteződéséből származik. A kereszte
ződést eszközölheti a szél v. a rovarok, de műkertész 
is. V. ö. bastard. 

Hydaspes, a mai Dselam folyó a Pandsabban. 
Hyde Pa rk (heid-), nagy közkert Londonban. 



Hydra, vizi sárkány, kigyó ; a l e r n a e i h., mely 
Phorkys ésKeto szülötte volt, 9 fejjel, Herakles ölte meg. 

Hydra (Hydrea), görög sziget az Aegaei tengerben, 
ter. 52 km 2. Fővárosa H., 70.000 lak. Kikötő. 

Hydrans (gör.), tűzcsap, a vízvezetékbe behelyezett 
készülék, melyre tűzveszélynél a tömlőt viz nyerése 
végett csavarják. 

Hydrargyrum, higany, 1. e. 
Hydrastis canadensis, szirontákféle növény Észak-

Amerikából, melynek gyökere hydrastinumot tartal
maz. Ebből készül a hydrastininum hydrochloricum 
jegeczes, színtelen gyógyszer; méhvérzések ellen 
használják. 

Hydrátok, egyszerű és összetett testeknek, külö
nösen a savaknak és aljaknak vizzel alkotott vegyü
letei, p. o. káliumhydrát, stb. A h.-ban vegyileg lekö
tött viz a h. viz. 

Hydraulika (gör.), vizmütan. 
Hydraulikus kos, vizemelő készülék, mely olykép 

működik, hogy egy kevéssé hajlott csőnek csapját, 
melyben a viz gyorsan foly, hirtelen elzárják; az ütő
dés által a viz egy felszálló cső szelepét kinyitja és 
felemelkedik, mig az egyensúly helyreállt, s ezután 
ezen eljárást ismétlik. 
Hydraulikus mész, vizálló mész, 1. czement. 
Hydraulikus motor, viz által hajtott erőgép, mint 

vizikerék, turbina. 
Hydraulikus nyomás, azon nyomás, melyet a kifo

lyási edény belsejében mozgásban lévő vizrészecs-
kék egymásra és az edény falaira gyakorolnak. 

Hydraulikus sajtó, készülék nagy nyomás kifejté
sére, erős fémfalu és vizzel megtöltött hengerből áll, 
melynek nagy dugattyúját az egyesitett szivó és 
nyomó szivattyú és ennek kis buvár-dugattyúja által 
beszorított viz lassan felfelé hajtja. A nagy dugattyú 
által kifejtett nyomás annyiszor nagyobb a buvárd. 
mozgatásához szükségeltnél, mennyiszer ennek ke
resztmetszete kisebb a nagy dugattyúénál. A h. s.-t 
különféle munka végzésére, teheremelésre stb. hasz
nálják ; Bramah találta fel 1795. s B.-sajtónak is 
nevezik. 
Hydraulikus vakolat, h. mészből és homokból 

készített vakolat. 
Hydrocele (gör.), herevizsérv, 1. here. 
Hydrocephalus (gör.), agyvizkór, 1. agybántalmak. 
Hydrodynamika (gör.), 1. hydromechanika. 
Hydrogen, köneny: H, elem, előfordul a tűzhányók 

gázaiban, némely földolajforrás gázai között, oxygen-
nel egyesülve mint viz, nitrogénnel mint ammóniák, 
szénenynyel mint földolaj, mocsárgáz, stb. és nagyon 
sokféle vegyületben szénenynyel, oxygénnel és nitro
génnel a növényi és állati test anyagát alkotva. 
Előállítható, ha zinkre sósavat v. kénsavat öntünk, 
továbbá a viz elektrolysise által, ha vízgőzt izzó 
vas felett vezetnek el, izzó szén behatása által 
mészoxydhydrátra, erős kali v. natronlugnak zinkre 
gyakorolt hatása, stb. által. Szagtalan, íztelen, 650 
légköri nyomásnál 140° mellett aczélkék folyadékká 
sűríthető. Az ismert testek legkönnyebbike ; a leve
gőnél 14'435-szerte könnyebb ; 1 liter h. súlya 0°-nál 
760 mm. barometrikus állás mellett 0'89578 grm. 
Könnyen gyújtható, kékes lánggal ég el vízzé, de 
az égést nem táplálja ; oxygénnel v. levegővel bizo
nyos arányban keverve durrléget alkot. P. s. 1. A 
tiszta h. gáz nem mérges. Használják léghajók meg
töltésére, fémeknek vegyületeikből való kicsapására, 
mint gyujtó-szerszámot (Döbereiner-féle gyújtógép), 
azon alapon, hogy oxygent sűrítő anyagokkal, mint 

platintapló stb., egyszerű érintkezés által meggyií-f 
lad, stb. Felfedezte Cavendish 1766. 

Hydrogensuperoxyd, H 2 O a , előáll oxydálódásií 
folyamatoknál ; könnyen szétesik, miért is a légkör
ben csak csekély nyomokban található. Előállítják 1 
baryumsuperoxydnak hígított savak által való szét--̂  
bontása által ; színtelen, sűrűn folyós, összehúzó,, 
keserű ízű, f. s. 1*45. Vízben és alkoholban jólJ 
aetherben kevésbbé oldódik, —30°-nál még nem fagyj 
meg ; könnyen szétesik vizzé és oxygénné, miáltal 
erősen szinitő és fehérítő. Használják a haj szőkére 
festésére (golden-hairwath), olajfestmények javítá
sára, rajzok tisztítására, mosó- és szájvízhez, stb; 
Hydrographia (gör.), vízrajz ; h.-i o s z t á l y , víz

rajzi osztály. 
Hydrologia (gör.), viztan. 
Hydrologium (gör.), vízóra. 
Hydromechanika (gör.), az erőműtannak azon 

része, mely a cseppfolyós testekkel foglalkozik, s 
pedig h. s t a t i k a , ezen testek egyensúlyát, h. dyna-
mika pedig mozgását tárgyalja. 

Hydrometallurgia (gör.), nedves uton való fém
nyerés. 

Hydrometeor (gör.), légköri csapadék. 
Hydrometer (gör.), eszköz a viz sebességének meg

mérésére. 
Hydrometria (gör.), vizméréstan, vízfolyások fel

vétele tudományos és műszaki czélból. 
Hydrometrikus szárny, vizsebesség-mérő eszköz, 

mely a folyó viz sebességét egy tengelyre erősített 
két v. több, a viz ütközésének kitett szárny forgása 
által mutatja. 

Hydropatha (gör.), vizgyógyász, orvos, ki e szak
kal foglalkozik. 

Hydropathia (gör.), vizgyógyászat, 1. e. 
Hydroskopia (gör.), rejtett forrás felfedezése. 
Hydrostatika (gör.), 1. hydromechanika. 
Hydrostatikus mérleg, fajsúly meghatározására 

szolgáló készülék. 
Hydrostatikus nyomás, vmely, a külső felületére 

ható nyomási erők által egyensúlyban tartott folya
déknak a felületegységre eső nyomása, mely mind 
belsejének, mind felületének vmennyi pontjára és 
irányára nézve egy és ugyanazon értékű. 

Hydrostatikus paradoxon, azon tény, hogy felfelé 
szélesbedő edényben a fenékre gyakorolt nyomás 
kisebb, felfelé szűkülő edényben pedig nagyobb, mint 
az edényben levő folyadék súlya. 

Hydrotechnika (gör.), vizépitéstan. 
Hydrotherapia (gör.), vizgyógyászattan. 
Hyéres (iér), város Var franczia departementben, 

8000 lak. Klimatikus gyógyhely. Néhány kméter-
nyire fekszenek a Földközi tengerben a H.-i szi
g e t e k (Stöchadok), ter. 33 km 2, a legnagyobb köztük 
az erdőkkel borított Porquerolles és a gyéren lakott 
Porteros és He du Levant. 

Hyetographia (gör.), csapadék-viszonyok leírása. 
Hyetometer (gör.), esőmérő, csapadékmérő (1. e.). 
Hygiea, Asklepios leánya, az egészség istennője. 
Hygienia (gör.), egészségügy, egészségtan. 
Hygrometer (gör.), nedvességmérő. 
Hygroskop (gör.), nedvességmérő ; h.-ikus, ned

vességet felszívó. 
Hyksos ( = a pásztorok királyai), sémita királyok, 

kik 2100-1600 K. e. Egyiptom fölött uralkodtak. 
Hyle, a gör. bölcsészeknél az ősanyag neve ; hylo-

zoismus, azon nézet, hogy az anyagban életerő 
lakik s ennek nyilvánulásai az életjelenségek. 



Hyllos, Herakles és Dejánira fia. Utódai a Pelopon-
nesus elfoglalói. 
Hymen, a görögöknél a házasság istene. Lobogó 

menyegzői fáklyával ábrázolják. 
Hymen (gör.), szüzhártya, 1. ivarszervek. 
Hymenoptera (gör.), hártyaröpüek, 1. e. 
Hymettos (most Trelo-Vuni), hegység Athén köze

lében, márványáról és mézéről hires. 
Hymnus, vallásos tárgyú óda, melyben a költő erő-

sebb, magasztosabb érzelemmel fordul isten felé, mint 
pl. Berzsenyi a »Fohászkodás«-ban. H.-nak nevezik 
az oly hazafias tárgyú költeményt is, mely a haza 
sorsát mintegy isten kezébe teszi le s tőle kér segélyt, 
gyámolitást. Ilyenek nálunk Kölcsey és Vörösmarty 
hymnusai, ilyen a »lengyel hymnus<, az osztrák nép-
hymnus (Gott erhalte) stb. 
Hyoscyamin, C i D H 2 s N 0 8 , a hyoscyamus niger, bo-

londitó csalmatok egyik alkaloidja; szagtalan, szín
telen, selyemfényű, jegeczes. 
Hyoscyamus, beléndek, 1. e. 
Hypaetralis (gör.), fedél nélküli; h. t e m p l o m , 

felülvilágító elrendezéssel, 1. görög építészet. 
Hypallage, stilisztikai alakzat: névcsere. 
Hypatia, a bölcsészet tanítónője Alexandriában, 

Theon tudós leánya és Isidorus bölcsész neje ; szép
sége, tudománya és erkölcsös élete egyaránt hiressé 
tette. De pogány volt s 415. Kr. u. a csőcselék megölte. 
Hyperaemia (gör.), vérbőség; h y p e r a e m i k u s , 

vérbő. 
Hyperaesthesia (gör.), túlérzékenység. 
Hyperbola (gör.), a stilisztikában túlzó, nagyító 

kifejezésmód, pl. Széles e világon nincsen árvább 
nála (Arany). 
Hyperbola (gör.), sik görbe vonal, melynek min

den pontjától két adott ponthoz vett távolságok 
különbsége = egy adott egyenessel. Az adott két 
pont g y ú p o n t j a i , távolságuk közepe k ö z é p 
pontja , és fél távolságuk e x c e n t r i c i t á s a a 
h.-nak ; a gyúpontokból a h. bármely pontjához 
húzott egyenesek ezen pont v e z é r s u g a r a i . A h. 
két egymástól elválasztott, symmetrikus és a vég
telenbe menő ágból ál l ; azon két pont, melylyel az 
ágak legközelebb jutnak egymáshoz, c s ú c s p o n t 
jai, az ezeket összekötő egyenes fő- v. e l ső ten
gelye a h.-nak s bármely h. pont vezérsugarainak 
különbsége — a főtengelylyel; erre a mel lék- v. 
másod ik t. a h . középpontjában merőlegesen áll ; 
a h.-nak 2 asymptotája van, v.-is 2 egyenes, melyek 
egészen kivüle esnek és a középponton keresztül 
menve mindinkább közelednek hozzá, anélkül hogy 
elérnék. A h. kúpszelet, mely keletkezik, ha.vmely 
sik egy kettős kúpot metsz. 
Hyperboreas (gör.), északi; h.-usok, a régi népek

nél a legészakibb vidékeket lakó, ismeretlen népek, 
kik örökös tavaszt élveznek. 
Hypereides, athéni szónok és államférfi, Demosthe-

nes barátja, szül. Kr. e. 390. körül. Beszédjeiből töre
dékeket századunkban találtak egyiptomi sirokban. 
Hyperion, titán, Helios atyja. 
Hyperkritika, tulszigoru birálat. 
Hyperkultura, túlságos, ferde műveltség. 
Hypertrophia (gör.), túltengés. 
Hyphasis (most Viasa), az Indus mellékfolyója, 

idáig hatolt N. Sándor győzelmes hadjárataiban. 
Hyphomyceták (gör.), penészgombák, 1. gombák. 
Hypnon, acetophenon (1. e.). 

Hypnos (lat. somnus), az alvás istene a görögök
nél, fia Morpheus, az álom istene. 

Hypnosis , a hypnotikus állapot, álom, melybe a 
médium a hypnotizálás által merül. Jellegzetes, hogy 
a h.-ban levő egyén izmai merev állapotba (katalep-
sia) jutnak, ugy hogy a test a leglehetetlenebb tar
tásokban is megmarad. 

Hypnot ismus (gör.), álomszerű állapot, valamely 
agyrészlet teljes kifáradása v. bénulása a figyelem
nek tartósan egy határozott pontra való irányítása 
által; azonkívül a h. előidézhető az álomnak mintegy 
rábeszélése által (suggestio). A h.-t már az indus 
fakirok ismerték és először Braid (1841.) vizsgálta 
tudományos szempontból. A hypnotikus állapotban 
az öntudatos gondolkozás és akarat megszűnik, a 
hypnotizált egyén (médium) gondolkodása, cselek
vései és érzései a hypnotizálónak parancsszavától 
függenek. A suggestio hatása kiterjedhet a hypnoti
kus álomból való felébredés utáni időre is. Az ujabb 
hypnotikus irány tudományos előharczosa Bernheim, 
nancy-i tanár, mig más szakférfiak a h. létezését 
egyáltalán kétségbe vonják. 
Hypnotizálás, a hypnotikus álomba ejtés. Történik 

vagy oly módon, hogy a hypnotizálandó egyén (mé
dium) szemeit s egész figyelmét vmely fényes tárgyra 
(p. o. gyürü ékkövére) irányozza; v. pedig oly módon, 
.hogy a hypnotizáló médiumára az álmot rábeszéli, 
ráparancsolja ; ez utóbbi a Bernstein-féle suggestio-
nális módszer, mely jelenleg általános használatban 
van. A h. gyenge idegzetű egyénekre gyakori alkal
mazás mellett kimeritőleg hathat, ugy hogy az ilyen 
egyének akaraterejüket elvesztik, s némelykor pusz
tán néhány perczig maguk elé való bámulás után 
önmaguktól hypnotikus álomba merülnek. 

Hypochondria (gör.), rásztkór, 1. e. 
Hypocykloid (gör.), 1. cykloid. 
Hypokris is (gör.), képmutatás, álszenteskedés. 
Hypokri ta (gör.), képmutató, álszenteskedő. 
Hypostylon (gör.), fedett oszlopos folyosó, legin

kább a görög építészetben alkalmazzák. 
Hypotenusa (gör.), átfogó (1. e.). 
Hypotheka (gör.), jelzálog (1. e.). 
Hypothesis (gör.), föltevés ; a természettudomá

nyokban oly elmélet, melyet bizonyos jelenségek ma
gyarázata czéljából állítanak fel, a nélkül, hogy 
igazsága bebizonyítható volna, mint pl. az aetherről, 
a parányokról szóló elméletek, a Darwin-féle tan stb. 
H y p o t h e t i k u s , föltételes, bizonytalan. 

Hypsometria (gör.), magasságmérés. 
Hypsothermometer (gör.), hőmérő, mely arra szol

gál, hogy a viz forrpontjából az illető hely magas
ságát meghatározzák. 
Hyrkania, ókori tartomány neve Iránban. 
Hyrt l Józse f , boncztudós, szül. 1811. decz. 7. 

Kis-Martonban, 1837. a prágai, 1845. a bécsi egye
temen a boncztan tanára, 1874. nyugalomba lépett. 
Több tudós társaság, köztük a m. tud. Akad. kül
tagja. A finomabb véredények ismertetése és a boncz
tan technikája körül nagy érdemeket szerzett. Boncz-
tani müvei egész irodalmat tesznek ki, egyik tan
könyve magyarul is megjelent. 

Hyster ia (gör.), méhszenv; h y s t e r i k u s , méh-
szenves. 

Hysteron proteron (gör.), a későbbit előbb, stilisz
tikai alakzat, a szavak természetes rendjének hibás 
megfordítása, pl. neveltetett és született. 



I, magánhangzó, a magyarban az úgynevezett kö
zéphangok (1. e.) közé tartozik. Mint római szám 1 = 1. 

Ib., az ibidem rövidítése : ugyanott. 
Ibar, folyó Szerbiában, Novibazárban ered s a szerb 

Moravába szakad. 
Ibéria, 1) a mai Spanyolország (ibériai félsziget), 

az ibérek lakhelye, melyet az Iberus (Ebro) folyó ön
töz ; — 2) a mai Georgia. 

Ibériai hegység, Spanyolországban, a délvalenciai 
hegyvidék, az ó-castiliai hegylánczolat (Pico de Urbion 
2252 m.) és a dél-aragoniai felföld tartozik hozzá. 
Ibidem (lat.), ugyanott, 1. ib. 
íbisz, madár a gémfélék (ardeidae) családjából; a 

s z e n t í b i s z , i. s. threskiornis religiosa, tyúknagy-
ságu, fehér, csak feje, nyaka, farktollai feketék, 75 cm. 
h.; a déli Abessiniában, Szudánban él. A régi egyipto
miak szentnek tartották. A p i r o s i., i. mbra, 63 cm. 
h., Közép- és Dél-Amerika partjain és folyótorkolatai
nál. E u r ó p a i i., i. falcineUus, barna; Magyarország
tól Kelet-Indiáig honos. 
Iblany, 1. jód. 
Ibn (ebn), 1. ben. 
Ibn Dasta, Abu-Ali Achmed ben Omar , arab 

író a IX. szd végén. Műve: Tudósítás a kazárok, 
burtasok, bolgárok, magyarok, szlávok és ruszokról. 
A magyarok ősi lakhelyét és viszonyait bőven leírja 
s igy reánk is fontos történeti kútfő. 
Ibn Ezra, Á b r a h á m ben Meir, zsidó költő, szent-

irás-magyarázó, nyelvész, szül. 1093. Spanvolország-
ban, f 1168. 

Ibn Fozlan, arab iró a X. szdban, 921. a bagdadi 
khalifa követségben küldte a Volga-meíléki bolgárok
hoz, kikről becses tudósítást irt. 

Ibn-Rosd, Averrhoes (1. e.). 
Ibn Sina (Avicenna), arab természettudós, korának 

leghíresebb orvosa, szül. 980.Charmatinban, Bochara 
mellett. Kalandos, viszontagságos élet után f 1037. 
Perzsiában. Az orvosi tudományon kivül vegyészet
tel, mennyiségtannal, csillagászattal és bölcsészettel 
foglalkozott. 

Ibn Zohr, Avenzoar, hires orvos Spanyolországban, 
f 1131. Sevillában. 

Ibolya, virág a violafélék (violaceae) rendjéből. Az 
i l l a t o s i., viola odorata, kék színű, kora tavaszszal 
nyílik; számos válfaja van, az illatszerészetben hasz
nálják. A h á r o m s z í n ű i., v. tricolor, ötszirmu pár
tája sárgás-fehér v. háromszinü. Nő vadon is; kertek
ben virágja nagyobb és pensée néven ismeretes. 
Ibrány, község Szabolcs m., 3341 lak. 
Ibrik (persa), szűk nyakú, öblös hasú kanna. 
Ibsen Henr ik , hires norvég drámaíró, szül. 1828. 

márcz. 20. Skienben, 16 éves korában gyógyszerész, 
de orvosi tanulmányokra adta magát, csakhamar 
azonban irói pályára lépett s heti lapot szerkesztett; 
1851-től a bergeni színház művezetője, 1857 — 64. a 
christianiai színház igazgatója, de e színház csődbe 
jutván, I. Rómába költözött s ez időtől fogva külföl
dön, nagyobbrészt Németországban (München) él. 
Hazája költői évdijjal tisztelte meg. Színmüveiben, 
melyek közül »Nora«, »A társadalom támaszai« és 
>A népgyülölő« a budapesti, a »Kisértetek« pedig a 

kolozsvári nemz. színházban is hatással adattak, 
kérlelhetlen szigorral s megdöbbentő igazsággal tárja 
fel a társadalmi ferdeségeket és korszerű bűnöket. 
Napjaink drámairására L-nek technikailag is kitűnő 
müvei nagy befolyással vannak s e befolyás irodal
munkban is kezd érvényesülni. 

Ibykos, görög költő, Samosban, Polykrates udvará
ban élt 530. Kr. e., f Rhegiumban. 

Icaria, Cabet franczia ügyvéd 1845. »Utazás Ica-
riába« czimü munkában a vagyon, munka és nevelés 
közösségén nyugvó communista államszervezetet raj
zolt, mely egy képzelt országban, I.-ban van megva
lósítva ; a franczia communisták egy töredéke i c a r i a i 
c o m m u n í s t á k n a k nevezi magát. 

Iceland (eisz-), Izland szigete, 1. e. 
Ichneumon, herpestes, pharaopatkány, ragadozó a 

petymegek (viverrinajcsaládjából. Az e g y i p t o m i i., 
herpestes ichn., 65 cm. hosszú; a régi egyptomiak 
szentnek tartották, mert a krokodilusok tojásait pusz
títja; főleg baromfira, betanítva egerekre vadászik. 
Előfordul Észak-Afrikában, Nyugat-Ázsiában. 

Ichor, Homérnál az Istenek vére; Jókai »Jövő szá
zad regényé«-ben a hajlékony üveg neve. 

Ichthyol, gyógyszer; Tirolban előforduló, bitument 
tartalmazó palából nyert kátrányolajból készítik kén
sav behatása által, mikor is az i. nevü nátriumsó áll 
elő. Félfolyékony, barnásfekete, kellemetlen szagú, 
vizben, borszeszben, aetherben félig, alkoholaether-
ben teljesen oldódik. Bőrbántalmak ellen és a nőgyó
gyászaiban használják. 

Ichthyologia (gör.), a halakkal foglalkozó tudo
mány ; halászat. 

Ichthyosaurus (gör.), kihalt, gyíkféle tengeri állat
faj, 2—9 m. hosszú, a triász, jura és krétakorszakból. 

Ichtiman, város Kelet-Ruméliában, az I. folyó mel
lett, 3000 lak. 

Icica, növényfaj a burseraceák rendjéből. / . icicariba, 
elemifa, Braziliában ; i. viridiflora, guyanai elemifa ; 
i. altissima, Guyanában, czedrusfa. 

Iconium, Lykaonia kis-ázsiai tartomány fővárosa, 
seldsuk szultáni székhely. Mai neve Konia. 

Icterus (gör.), sárgaság, az epének hiányos kiürü
lése által és bizonyos vérbetegségeknél fellépő, a bőr 
és a látható nyákhártyák sárgás elszinesedésével járó 
betegség; a vérből eredő (haematogen) nem gyógyít
ható, a máj bajból (hepatogen) igen. 

Ictus (lat.), ütés ; ütem ; hangsúly. 
Ida (Nagy-), község Abauj megyében. Elpusztult 

várát 1557-ben Perényi Ferencz 20 napig védte 
a német ellen a fegyverfogásra kényszeritett czigá-
nyokkal,mig puskaporuk el nem fogyott. Arany Jánoá 
a Nagy-Idái czigányok satirikus eposában ez ese
ményt a maga czéljához képest átalakítva - énekelte 
meg. 

Ida, hegység, 1) Kréta szigeten 2450 m., most Psi-
loriti. — 2) Troasban 1750 m., most Kaz-Dagh. A gö
rög hitrege szerint e hegyeken tanyáztak a daemonok, 
i d a i d a k t y l o k , kik az érez első feldolgozói voltak. 

Idaho (eideho), aranyban, ezüstben gazdag territó
rium az észak-amerikai Egyesült-Államokban, ter. 
219.620 km 8, 88.025 lak. Főhelye Boisé City. 



Idari Péter , 1. Ilosvai Selymes Péter. 
Idea (gör. = kép), eszme (Le.). F i x a i dea , rög

eszme. 
Ideál, eszmény (1. e.); i d e á l i s , eszményi (1. e.). 
Idealismus, a realismussal (1. e.) ellentétes irány a 

művészetben (1. eszményiség). A bölcsészetben azon 
felfogás, mely szerint a dolgokat csak ugy ismerjük 
meg, a mint azok előttünk megjelennek, de lényegü
ket megismerni nem vagyunk képesek s igy tulajdon
képen a jelenségvilág csak a gondolkodó alany szü
leménye, melynek tárgyi valóságáról nem győződhe
tünk meg. Az idealistikus bölcsészeti rendszerek 
közül nevezetesebbek: Plató, Kant, Fichte és Hegel 
rendszerei. A közönséges nyelvhasználat szerint i. a 
magasabb eszmékért való lelkesülés, az életnek esz
ményi, de impractikus felfogása, s e tekintetben ellen
téte a m a t e r i a l i s m u s (1. e.L 
Idealista, eszményekben hivő, magasabb eszmék

ért lelkesülő, ábrándozó. 
Idealizálni, eszményíteni (1. eszményítés). 
Idecs-Patak, község Maros-Torda m., 1478 lak. 
Ideg, nervus, az állatországnak sajátos szerve, mely 

a külső behatások felfogására és az agyhoz való ve
zetésére v. pedig az agyból kiinduló ingereknek a kör
nyékhez, azaz a test egyes részeihez való vezetésére 
szolgál. Az előbbi czélra az é r z ő , v. sensoricus, az 
utóbbira a m o z g a t ó v. motoricus, idegek szolgál
nak. Az idegállomány kétféle, u. m. i d e g s e j t e k , egy, 
kétv. többnyulványu maggal ellátott sejtek, és ideg
ros tok, melyeken egy finom burkot (idegrosthüvely, 
neurüemma), idegvelőt és legbelül tengelyfonalat, 
(axis) különböztetünk meg. A k ö z p o n t i i d e g r e n d -
szer, u. m. az agy és gerinczagy szürke állománya, va
lamint a z i d e g d u c z o k (ganglion) idegsejtekből álla
nak, melyekben az oda vezetett ingerek öntudatos ér
zéssé válnak, és melyekből az a k a r a t neve alatt 
összegezett hatások vmint az akarattól nem függő in
gerek is a test egyes részeibe indulnak. Az idegrostok 
az i.-sejtek nyúlványaiból indulnak ki és az egész 
testben szétterjedő hálózatot alkotnak, mely tisztán 
vezető sodronyhálózat szerepét játsza. Az érző ide
gekről a mozgatókra v. megfordítva átterjedő ingerek 
okozzák a reflex (visszahajlási) tüneményeket, me
lyek az akarattól függetlenek. 
Idegdag, neuroma, az idegtörzseken fellépő, legin

kább kötőszövetből, ritkábban idegrostokból álló, 
igen fájdalmas daganat. Kezelés: műtéti kiirtás. 
Idegducz, 1. ideg, idegrendszer. 
Idegen, 1. külföldi. 
Idegen legio, olyan csapatosztály, melyet az állam 

nem a saját alattvalóiból, hanem idegenekből, kik 
önkényt vállalkoztak a szolgálatra, létesít. Ilyen 
volt az 1848/9. szabadságharczban a bécsi, lengyel, 
olasz 1. A francziák 1831. Algériában, legutóbb Ton-
kingban alakítottak i. 1.-t ; ez utóbbi főleg elzász-
lothringiaiakból állt. 
Idegen szavak, oly szavak, melyeket vmely nyelv 

más nyelvekből vett át. Kétfélék : ^ m e g h o n o s o 
dott idegen szók v. k ö l c s ö n s z ó k , melyek teljesen 
beleolvadtak a nyelvbe s ennek hangtörvényeihez is 
alkalmazkodtak, pl. püspök, óra, iskola, tábla, ostrom 
(ném. Sturm), fortély (ném. Vortheil), stb. és 2) a tu-
lajdonképeni idegek szavak, minők a m ű s z a v a k 
(1. e.) nagy része. 
Idegesség, ideggyengeség, nervositas, neurasthenia, 

az érző idegek túlérzékenysége, gyakran szivdobo-
gással, álmatlansággal, lehangoltsággal, félelemmel, 
szédüléssel, ájulással stb. egybekötve. Okai lehetnek 

túlságos testi v. lelki megerőltetés, rendetlen életmód, 
nemi kicsapongások, vérszegénység, a nemi szervek 
betegségei, méhszenv. Kezelésük az alap-ok szerint 
módosul: suggestio (hypnosis); villamozás ; langyos-
hűvös (26, 24 — 20°-os) fürdők ; hegyi levegő: szel
lemi nyugalom, vérképződés fokozása ; diéta. 

Ideges század, a XIX. sz.-ot nevezik igy. 
Ideghártya, retina, 1. szem. 
Idegláz, régente minden súlyosabb agyi tünetekké 

járó megbetegedés (delírium, álomkór stb.); később a 
hagymáznak elnevezése. 

Ideglob, neuritis, az ideghüvelynek v. idegrostok
nak lobja, mely nagyon fájdalmas; bénulást és izom 
sorvadást okoz. Az ideghüvely genyes lobja fertőzés 
utján keletkezik. A fájdalmak az ideg környi végéig 
terjednek. Idiopaihikus i., az agy és gerinczagy lobos 
folyamataihoz hasonlít, a végtagok, némelykor a 
légző izmok bénulásával. 

Idegre ható szerek, nervina, az idegekre izgatólag 
v. lehangolólag hatnak : szeszes italok, aether, illó 
olajok, bóditó, altató szerek, fémsók. I d e g m é r g e k , 
melyek, mint a curare, az idegeket megbénítják vagy 
megölik, a nélkül, hogy közvetlenül egyéb szervekre 
hatnának. 

Idegrendszer, az idegállomány összesége. Az ideg
rendszer a gerincztelen állatoknál i d e g d u c z o k b ó l 
áll, melyek a bélcsatorna kezdetén, a garat felett és 
alatt vannak elhelyezve s idegfonalak által össze
kötve a g a r a t g y ü r ü t alkotják. A sugáralaku álla
toknál (medúzák, tüskebőrüek) az egyes sugarakba 
idegfonalak haladnak (sugáridegzetüek, actinoncura). 
A részarányos testű állatoknál (férgek, izeit lábúak) 
a garat alatti dúczokhoz a test szelvényeinek meg
felelő duczok vannak, melyek idegfonalak által össze
kötve a h a s l á n c z o t alkotják (hasidegzetüek,,fas/n>-
neura). A puhányoknál a haslánczot a k o p o l t y u -
d ú c z pótolja. A gerinczes állatoknál az i. r. központi 
része a szilárd tengely (gerinczoszlop) felett van 
elhelyezve (hátidegzetüek, notoneura) és az agyvelő
ből s gerinczagyból áll, melyekből a környi idegek 
erednek. A gerinczeseknél azonkívül a tengéleti, sym-
pathikus v. dúczidegrendszer van jelen, mely a zsi-
gerek mozgató központját alkotja s az akarattól 
független. A környi idegrendszert az idegek alkotják, 
melyek működésük szerint é r z ő , m o z g a t ó és 
e l v á l a s z t ó , azaz a m i r i g } ^ működését szabályzó 
idegek. Az érző idegek a külvilág ingereinek tökéle
tesebb felfogására külső végükön átalakultak s többé-
kevésbé tökéletes segédkészülékekkel vannak ellátva; 
ezek alkotják az érzékszerveket. V. ö. ideg. 

Idegrost, 1. ideg. 
Idegsejt, 1. ideg. 
Idegzet, idegrendszer, 1. e. 
Idegzsába, neuralgia, egyes idegek lefutása men

tén, kimutatható boncztani elváltozás nélkül fel
lépő fájdalmasság, mely idült lefolyású s gyakran 
rendkívül heves fájdalmi rohamokban jelentkezik. 
Némelykor csúzos ; lehet átöröklött, továbbá fellép
het sérülések, vérszegénység, fémmérgezések, malária, 
vmint mechanikus okok, u. m. az ideget nyomó daga
nat, idegen test stb. kíséretében. Kezelés: az alap-ok 
megszüntetése ; villamozás, chinin, nátrium salicyli-
cum, antifebrin, phenacetin, arsen, bromkáli ; ideg
átmetszés, kimetszés, morphium, atropin; gőz- és 
lápfürdők. 

Ideiglenes, provisorius, minden, a mi csak bizonyos 
időre, átmenetileg érvényes; i. k o r m á n y , mely forra
dalom idején alakul, mig az alkotmányos tényezők 



jogérvényesen meg nem erősitik ; i. e l i s m e r v é n y , 
uj értékpapírok kibocsátása alkalmával a végleges 
czimletek elkészültéig az aláíróknak kiszolgáltatott 
e., melyet később az eredeti czimletekre lehet kicse
rélni. Ha a részvények névértéke nem fizettetik be 
teljesen, szintén i. e.-ek bocsáttatnak ki. 

Idem (lat.), ugyanaz; idem per idem, hasonlót 
hasonlóval (bizonyítani), téves bizonyitásmód (1. 
tévkör.) 

Identitás (lat.), azonosság, hasonlóság; iden t i f i -
c á l n i , magát azonosítani. 

Idényczikk, melynek csak az év bizonyos szakában 
van keleté, pl. szücsáruk. 

Ideológia, eszmetan (1. e.). 
Id est (lat.), rövidítve: i. e., azaz. 
Idétlen, idő előtti, korai, fejletlen. 
Idétlen magzat, 1. magzat. 
Idétt, korán; idejében, vkinek korában. 
Idézés, hatóság azon felhívása, hogy a felhívott a 

meghatározott időben jelenjék meg; polg. ügyekben 
végzéssel történik. Bűnügyben megkülönböztetendő 
a vádlott szabad lábról való i.-e; kiteendő benne, 
hogy mint vádlottat idézik, és meg nem jelenése ese
tén elővezettetik. 

Idézet, citátum, mások szavainak alkalmazása saját 
állitásunk támogatására. 
Idézőjel, írásjel, melyet szószerinti idézésnél hasz

nálunk : „ . . . " vagy » . . . « . Nevezik macska
körömnek is. 

Idiolatria (gör.), önbálványozás. 
Idioma (gör.), sajátosság, kül. vmely nyelv v. nyelv

járás sajátossága, innen nyelvjárást, tájszólást, be
szédmódot is jelent. 

Idiopathia (gör.), vmely szervnek v. testrésznek el
sődleges (saját) bántalma. 

Idiosynkrasia (gör.), némely egyének sajátszerű 
magatartása bizonyos behatások irányában, igy p. o. 
bizonyos illatok, szinek, hangok, gyógyszerek, ételek 
irányában nyilatkozó ellenszenv; bizonyos ételek: 
eper, rák stb. élvezete után fellépő megbetegedés. 
Idióta, hülye, az idiotismusban (1. e.) szenvedő. 
Idióta (gör.), eredetileg a közügyekkel nem foglal

kozó magánember; műveletlen, tudatlan, bárgyú. 
Idiotikon (gör.), tősgyökeres szólások gyűjteménye. 
Idiotismus (gör.), 1) h ü l y e s é g , szellemi gyenge

ség, mely többnyire vele született v. kora gyermekkor
ban szerzett; az agy fejlődésének akadályoztatásán 
alapszik, melynek okai lehetnek a koponya, agy burkok 
és agy betegségei. Többnyire a testnek kifejlődése is 
hátramaradott. Ha ezen utóbbi körülmény nagyon 
előtérbe lép, különösen ha a test eléktelenített, kre-
t i n i s m u s n a k nevezik. Gyógykezelés: hülyék inté
zetében. — 2) A stilisztikában i.-oknak nevezik a 
nyelvek tősgyökeres szólásait, melyek a fogalmak és 
gondolatok eredeti kifejezésében nyilatkoznak, pl. 
félvállról, szeme-szája eláll, neki búsulja magát. 

Idő, e szónak a magyarban igen sokféle jelentése 
van; használják nagyobb és kisebb időközök jelölé
sére; egy órai, hat havi stb. i.; főbb jelentései: 1) a 
bölcsészetben a gondolkodás azon alakja, melyben 
eszünk az egymásután következő tárgyak és esemé
nyek folyását felfogja s melynek folytán képzeteinket 
mindig az idő és tér fogalmával kapcsoljuk össze; 
— 2) a nyelvtanban az i. az ige módosulása a sze
rint, a mint elmúlt, most v. a jövendőben folyó vi
szonyt fejez ki, mult, jelen, jövő stb. i.; — 3) j o g i 
szempontból fontos mint azon tényezők egyike, me
lyektől a jogváltozás függ, a jogváltozás kezdeté

nek, megszűntének és tartamának megállapítására 
szolgál az i. s z á m í t á s (computatio), melyre nézve 
a törvények bizonyos szabályokat állítottak fel. Kü
lönösen ha az i. napokban van megállapítva, a tel-, 
jesités a határi, utolsó napjára esik; hetek, hónapok, 
éveknél a határidő a hét, hónap v. év azon napjára 
esik, mely számánál v. nevénél fogva a szerződés 
megkötése napjának megfelel; fél hónap alatt 15 nap 
értendő stb. Ker. törv. 329 §. — Közmondá
s a i n k b a n : Az i . néha anya, néha mostoha. — Az 
i. jár, senkit nem vár. — Az i. mindent kiderít. — 
Múlik az i. — Más i.-k,'más erkölcsök. — Élj az idő
vel. — Mindennek van i.-je. — A vas is megvásik 
i.-vel. — Nincs drágább az i.-nél. — Nincs i.-je, ki 
az i.-re várakozik. — Legjobb gazda v. legjobb or
vos az i. — Az eltöltött i. soha vissza nem jő. — 
Mit ész meg nem gyógyít, meggyógyítja az i. — Min
den jó annak i.-jében. — Elmúlt i.-t ne sirass. — 
Kinek bő az i., még kifogy belőle. — Ki i.-jén kezdi, 
i.-jén végzi. — I.-vel, pénzzel légy takarékos. 

Időegység, az időnek összehasonlító mérésére szol
gáló egység a m á s o d p e r c z v. is az órának V3600 

része. 
Időjárás, a légkörnek állapota vmely helyen s bizo

nyos időben. Az i. legnagyobbrészt a szél irányától 
függ, mely vidéken keletkezett és útjában, melyet 
érintett, s e szerint meleget és nedvességet (a tenger
felületről áramló déli esőt hozó szelek), v. hideget és 
szárazságot (a sarki szárazföldi szelek) hoz. A lég
nyomást a barométer mutatja, s miután a hideg le
vegő nehezebb a melegnél, északi szeleknéj a baro
méter magasan, délieknél alacsonyan áll, s rendesen 
az egyik v. másik légáramlatot már jelzi, mielőtt még 
a megfelelő i. beállott volna (1. meteorológia). 

Időjelző, a légkör állapotát s változását kimutató 
műszer. Az általánosan elterjedt i.-k leginkább csak 
a légkör nedvességének kimutatására szorítkoznak s 
ebből jósolják az esőt. 

Időjóslás, az időjárásnak a légnyomás eloszlásából 
1—2 nappal való előre meghatározása (1.meteorológia). 
Időközi kamat, intercalare, melyben a részvénye

sek a részvénytársasági ipartelep felépültéig részesül
nek, továbbá az építési tőke kamatja az épités ideje 
alatt. 

Idol (gör.), kép, bálvány kép; i d o l a t r i a v. idolo-
l a t r i a , bálványimádás. 

Idom, vminek szabályos, összhangos alakja, mig 
az »alak« nincs szükségképen rendhez kötve, így 
van versidom, hangidom stb I d o m t a l a n az, minek 
részei közt nincs arány. 

Idomár, idomító, traineur (Széchenyi szava). 
Idomeneus, krétai király, részt vett a trójai hábo

rúban, de mivel fiát Poseidonnak feláldozta, elűzték 
Krétából. 

Időmérő, a zenében az ütem mérésére szolgáló mű
szer; más értelemben az óráknak egyik különös faja 
a c h r o n o m e t e r (1. óra). 

Időmérték, tempó, a gyorsaságnak azon foka, mely 
alatt a hangoknak változniok kell. 

Időmértékes verselés, a magyar verselésnek a 
hangsúlyos mellett másik neme, melyet költőink a 
lat. és gör. költészet mintái után képeztek ki. Ez a 
szótagok időmértékén, hosszú v. rövid voltán alap
szik. Hosszú minden oly szótag, melyben hosszú 
magánhangzó van (tó, vár) v. pedig a melyben a rö
vid magánhangzóra két mássalhangzó következik 
(kert, küzd); ha azonban a rövid magánhangzóra 
csak egy mássalhangzó következik, a szótag rövid 



-(a-tya, csu-pa). A hosszú szótag kiejtése két annyi 
időbe kerül, mint a rövidé. A hosszúság jegye —, a 
rövidségé v̂ . Két v. több szótag együtt l á b a t alkot. 
A magyarban csupán a jambus, trocheus, spondeus, 
pyrrhichius, dactylus és anapaestus lábak használ
tatnak (1. ezeket külön). 
Idomítás, dressura, az ebeknek a vadászat czél-

jaira való betanítása; átv. ért. olyan tanítás, mely 
nem az értelem fejlesztésére, hanem külső ügyességekre 
fekteti a fősúlyt. 
ldősbség,senioratus, hitbizomány átszállásánál azon 

öröklési rend, mely szerint az alapitótól leszármazók 
közül az örökösödik, a ki korra nézve legidősebb. 
Időszaki irodalom, a hírlapok és folyóiratok. 
Időszámítás, az időnek felosztása az égi tünemé

nyek alapján. Az időszámítás alapjául régente a hold
nak a föld körül való forgását, később a földnek nap 
körüli forgását vették alapul. A h o l d é v 6 huszon-
kilencznapos és 6 harmincznapos hónapból, tehát 
354 napból áll. Az időegységül szolgáló tropikus 
nap év 365'242255 középnap. A holdévnek a napévvel 
való összhangba hozatalára szolgál a Meton-féle mód
szer, mely 19 évi cyklusokat vesz fel. 19 év közül 
12 év 12 hónapból, 7 év pedig 13 hónapból áll, a 12 
hónapos évek közül 8 év 354 naposnak, 4 év 355 
naposnak, a 13 hónapos év 384 naposnak számitta-

1 tik. Tehát egy 19 éves cyklus 6940 napból, 19 tro
pikus napév pedig 6939 G02845 napból áll, s igy a 19 
holdév csak 0'397i55 nappal több, mint 19 napév. 
Kalippos ezt a hibát is javította az által, hogy min
den 4. cyklusból egy napot elhagyott. A régi görö
gök a holdévet használták; 4 ilyen holdévet számí
tottak 1 olympiai évnek. A Meton-féle módszert Kr. e. 
432-ben fogadták el. A zsidók a babyloniai fogság 
után szintén a 19 éves cyklust fogadták el szintén 7 
tizenháromhónapos, azaz szökőévvel, melyek a cyk
lus 3., 6., 8., 11., 14., 17. és 19. éveire estek. Mint
hogy azonban az újévnek nem volt szabad vasár
napra, szerdára és péntekre esnie, hatféle évet külön
böztettek meg, még pedig 353, 354, 355, 383, 384, 
385 napból állót. A mohammedánok a holdévet javítás 
nélkül alkalmazzák, és az időt Mohamed futásától 
(hedzsira), azaz Kr. u. 622. jul. 16-tól számítják. 
Minthogy 100 holdév annyi, mint 97 napév, azért 
pl.Kr. u. 1892. év mohammedánnaptár szerint(1892 — 
62 2) 1 0 0 / m = 1309. és 1310. év. Az egyiptomiaknál 
a 360 napos, később (278. Kr. e.) a 365 napos napéi-
volt használatban, s akkor kezdődött, mikor a Sirius 
a nyári napfordulat után reggel kelt fel. A rómaiak 
Romulus idejében 10 hónaposnak számították az évet. 
Az első hónap volt martius,az utolsó december. Numa 
2 hónappal megtoldotta (január, február) s ekkor 
az év 355 napból állott; pótlásul minden második 
évben febr. 24-ike után felváltva 22 v. 23 napot 
szúrtak közbe. Idővel a hiányos és rendetlen pótlás 
folytán a naptári év a természetestől mindinkább el
tért, ugy hogy J. Caesar idejében jan. 1. őszre esett. 
Ezért J. Caesar Kr. e. 46., Róma alapításának 708. 
évében az évet 67 nappal megtoldotta és Sosigenes 
csillagász terve szerint elrendelte, hogy a 4-el oszt
ható évek 366 napból álljanak, a többiek 365-ből; a 
közbeiktatott nap febr. 25-ike legyen, az év jan. 1-én 
kezdődjék, a hónapok 30 — 31 napból álljanak, febr. 
28, szökőévben 29 napból álljon. Ezen Julian-féle 
naptár a görög-keleti vallásuaknál mai napig is fenn
áll. Minthogy azonban ez is hiányos volt, XIII. Ger
gely pápa 1582. ugy intézkedett, hogy az illető évben 
okt. 4. után 10 napot elhagyott s a 100-as évek közül, 

melyek 4-el oszthatók, csak minden negyediket ren
delte szökőévnek, Clavius bibornok és Lili Alajos csil
lagász számításai alapján. Ezen Gergely-féle naptár 
ma az egész művelt világ időszámításának alapja. (A 
Julián-féle és Gergely-féle naptár számítási módszerét 
1. év.) A zsidók Kr. u. IV. szd óta az éveket a világ
teremtésétől kezdve, melynek idejét 3761. Kr. e. számí
tották, számlálták. 1892. ezen számítás szerint 5652 — 
53. év. Ezen időszámítást, vmint a holdévet jelenleg 
már csak ünnepeik idejének megállapítására használ
ják. A régi görögök az időt az o l y m p i á d o k kezde
tétől (775. jul. Kr. e.), a régi rómaiak Róma építésé
től (ab urbe condita) számlálták, mely Kr. e. 753-ra 
esett. A keresztény és jelenlegi elfogadott évszámí
tást, melynek kiindulási pontja Krisztus születése, 
Kr. u. 537. Dionysius Exiguus római apát javasla
tára hozták be, ki Kr. születését Róma alapításának 
751. évébe tette. 

Időzítés, a shrapnel-gyujtó beállítása vmely meg
határozott égési időre, mely az által történik, hogy a 
0—4800 lépésig terjedő i.-i fokozat vmely beosztási 
vonását az időzítő jelzőre állítják. 

Idria, város Krajnában, 5000 lak. Higanybányák, 
czinóbergyár. 

Idült, chronikus, krónikus, 1. heveny. 
Idumaea, 1. Edom. 
Idumaeai dynasztia, az idumaeai Antipatrostól 

származó Heródes zsidó királynak utódai. 
Idun, az ész. myth.-ban istennő, őrzője azon almák

nak, melyek élvezetétől az ások örök ifjúságot nyertek. 
Idúna, magy. költőnő, családi nevén Szász Póli, 

Szász Károly első neje, szül. 1832., f 1853. Benső-
ségteljes költeményei halála után jelentek meg ily 
czimmel : »1. hagyományai«, Pest 1853. 
Idus, a római naptárban a hó 13. v. 15. napja, pl. 

márczius idusa, márczius 15. 
Idvor, község Torontálm., 2142 lak. 
Idyll (gör. eidüllion — képecske), a görögöknél ált. 

oly költemény, mely a közönséges életből vett bármi 
apró jelenetet adott elő dramatizált formában. Ettől 
megkülönböztették a b u k o l i k á k á t (1. e.) vagyis 
pásztori költeményeket, melyeket az ujabb kor i.-ék
nek nevez s melyek a természet egyszerű fiainak 
tiszta életmódját rajzolják. Az i. modern értelemben 
oly leiró költemény, mely a falusi életből vett jelenetet 
mutat be, pl. Petőfitől a »Teli esték«, Aranytól »Csa-
ládi kör«. Magyarul az i.-t a »mezőny« szóval pró
bálták fordítani. L. Thewrewk Árpád, A mezőny a 
rómaiaknál, görögöknél és magyaroknál, Bpest, 1875. 

I. e. = id est (1. e.). 
Iffland Á g o s t Vi lmos , német színész és drámairó, 

szül. 1759. ápr. 19. Hannoverben. 1796. a berlini 
nemz. színház, 1811. valamennyi kir. színház igaz
gatója, f 1814. Számos szinmüvet irt. 

Ifju-csehek, cseh politikai párt neve, mely a Pa-
lacky és Rieger által alkotott cseh nemzeti pártból 
(ó-csehek) 1879 óta kivált, mert szabadelvű eszmé
ket vallott. Azóta egészen közjogi párttá alakult 
s Venczel koronája önállóságát s ennek megfelelően 
a foederalismust óhajtja. 1889. és 1891. teljesen le
verte az ó-cseheket, s mind a cseh országg3 rülésben r 

mind a reichsrathban nagyon megszaporodott. Ve
zérei Gregr (1. e.) testvérek, Vasaty, Herold. 

Ifju-Magyarország, igy nevezte magát a 40-es 
évek fiatal irói nemzedéke, mely a demokratikus és 
radikális eszmékért küzdött, élén Petőfivel és Jókai
val. (L. Toldv, A magy. költészet kézikönyve, 1876. 
V. 285. 1.) 



Ifju-Németország, századunk harminczas éveiben 
egy német irói csoport neve; főbb tagjai Gutzkow Ká
roly, Laube Henrik, Mundt Tivadar voltak. 

Igal, község Somogy megyében, 2076 lakossal, 
járásbir. 

Igar, község Fehér m., 1471 lak. 
Igazgatóság, intézet v. társaság vezetésével meg

bízott közeg, rendesen testület. 
Igazgató-tanács, a ker. törv. életbelépte előtt a 

a részvénytársaságok vezetésére hivatott közeg, ma 
i.-ság. Ez utóbbi mellett azonban néhol még i.-t. is 
van szervezve oly ügyekre nézve, melyekben az i.-ság 
csupán az i.-t. jóváhagyásával határozhat. 

Igazházi, Simái Kristóf színmüve, melylyel az első 
magyar színjátszó társaság 1790. okt. 25. Budán elő
adásait megnyitotta. A darab Brühl gróf »Der Bürger-
meister« cz. német színmüvének átdolgozása. Színé
szetünk évszázados jubileumán a nemzeti színház e 
darabot fölelevenítette. Ujabban kiadta Erdélyi K. 
(bevezetéssel) Olcsó könyvtár. 

Igazhitű, igy nevezik magukat nem csupán a ke
resztény, hanem rendesen más felekezetűek is, külö
nösen a mohammedánok, más vallásuakkal szemben. 

Igazolás, 1) azon jogorvoslat, melylyel a perben 
elkövetett mulasztást pótolják; helye akkor van, ha 
a mulasztó fél igazolja, hogy a mulasztás vétlen volt; 
i.-sal az elmulasztott határidőtől számitott 15 nap 
alatt kell élni. 1881: LIX. tcz. 6 1 - 6 8 . §§.; - 2) kép
viselőtestületek tagjainak a választásukra vonatkozó 
okiratok átvizsgálása alapján állásukban való vég
leges megerősítése. 

Igaz papság tüköré, Sztárai (1. e.) drámája. 
Igazság, jogi értelemben 1. jog; megkülönböztetik 

az a l a k i és a n y a g i i-ot; amaz azon tényekre vo
natkozik, melyeket a perrendtartás értelmében a 
biró bebizonyitottnak köteles venni; emez azt jelenti, 
hogy amit bizonyítottak, az a valóságnak meg is felel. 

Igazságszolgáltatás, a biró ténykedése, midőn a 
jogot a vitás kérdésekre alkalmazza; i.-ügy, minden 
az i.-szolgáltatásra vonatkozó intézmény. 

Igazságügyi orvosi tanács, az 1890: Xí. tcz.-kel 
létesített uj testület, mely legkivált az orvostörvény
széki legfelsőbb véleményezéseket végzi; elnöke : dr. 
Kovács József, egyet, tanár. 

Igazságügyminiszterium, az igazságszolgáltatás 
központi kormányzatát vezeti; élén áll az i . -minisz-
t e r , az elnöki osztályon kivül négy ügyosztályra 
oszlik. Jelenleg miniszter Szilágyi Dezső (1. e.). 

Ige, 1) régebben ált. szó, beszéd, mondás, pl. meg
hallgatják igéről-igére, ez igékre fakadott, tiz ige = 
tiz parancs. — 2) Evangéliumi értelemben megfelel 
a gör. logos-nak, mely alatt a második isteni sze
mélyt szokás érteni : Kezdetben vala az ige. — 
3) A nyelvtanban azon beszédrész, mely kifejezi,, 
hogy vki v. vmi mit csinál, tesz, művel, v. a mi vele 
történik, s e szerint van c s e l e k v ő (ir, lát, ül), 
s z e n v e d ő (veretik) és v i s s z a h a t ó ige (mosako
dik, bezárkózik). 

Igehajlitás, 1. hajlitás. 
Igehatározó, 1. határozó. 
Igehirdető, hitszónok, prédikátor. 
Igekötők, határozó szócskák, melyek az igével 

szoros összeköttetésben állnak s jelentését módosít
ják, pl. bejön, kimegy, /emond, szétszed stb. 

Igemódok, az igének azon alakjai, melyek az igé
ben kifejezett állítás természetét jelölik meg, t. i. a 
j e l e n t ő móddal (modus indicativus) egyszerűen el
mondunk, kijelentünk vmit (adok,láttál, venni fogok); 

a f e l t é t e l e s mód (modus conditionalis) a cselekvést, 
v. történést vmely föltételtől teszi függővé (adnék,;; 

j szóltam volna); a f e l s z ó l í t ó v. k ö t ő mód (modus^ 
I imperativus v. conjunctivus) parancsot, kérést, intést,̂  
i megengedést stb. jelöl (adj, kérjen, énekeljetek). ;'| 

Igenév, az igének oly alakjai, melyek melléknév, \ 
főnév, határozó gyanánt használhatók ; e szerint; 

vannak: m e l l é k n é v i i.-ek v. részesülők (író, írott, 
írandó), főnévi (dolgozni nem szégyen) és hatá-, 
r o z ó i i.-ek (sirva, mondván). 

Igény, a tulajdonosnak és általában a jogosítottnak 
joga a tulajdonának v. jogának tárgyaihoz; i.-per, 
azon peres eljárás, melylyel a tulajdonos tulajdonát 
tevő ingóságoknak a birói zár alól való feloldását 
kéri, ha ez ingókat harmadik szemelj'- tartozása fejé
ben bíróilag lefoglalták. E végből a végrehajtó a fog
lalás után i.-bej e l e n t é s i f e l h í v á s t bocsát ki,ennek 
értelmében az i. 15 nap alatt érvényesítendő, mert az 
i.-p. csak akkor halasztó hatályú a végrehajtás foly
tatására. 

Igényczimer, vmely ország v. uralkodóház egy más 
országra táplált igényeit olymódon fejezi ki, hogy an
nak czimerét saját czimerébe fölveszi. így szerepel a 
magyar czimerben Dalmáczia, holott a tartomány tény
leg Ausztriához van csatolva. 

Igeragozás, az igének a különböző igemódok és 
idők szerint való módosítása. 

ígéret, egyoldalú nyilatkozat az iránt, hogy az 
igérő vmit a jövőben megtesz v. abbahagy; rendesen 
nem kötelező, kivéve, ha benne vmely jogügyletre 
nézve ajánlat rejlik, mely, ha a másik fél elfogadja, 
kötelezővé válik; ilyen értelemben némely jogrend
szerben a szerződés egyik alkateleme. 

ígéret földje, Kanaan ország, mivel Isten megígérte 
a pátriárkáknak, hogy utódaiknak adományozza. 

ígérvény, Írásbeli igéret, melylyel vmely sorsjegy 
egy v. több húzásra bizonyos dij lefizetése ellenében 
bérbe adatik, illetve az esetleges nyeremény átenged
tetik. Egyes államokban, pl. Poroszországban, az 
i.-kereskedés tiltva van; nálunk 50 kr. bélyeg alá esik. 

Igézés ,a néphit szerint babonás »igékkel« való meg-
bűvölés v. csupán erős nézéssel való megrontás (meg
verte szemmel); leginkább a kuruzsló vén asszonyok
ról tartja a nép, hogy a gyermeket meg tudják igézni, 
mire ez különféle betegségekbe esik. 

Iglau, város Morvaországban az Iglawa m., 24.000 
lak. Posztógyárak. Az i.-i szerződés (1436. jul. 5.) 
alapján nyerte el Zsigmond magyar király a cseh 
koronát. 

Igló, r. tan. város Szepes m., 7345 lak. A Hernád 
és Vénig patak között elterülő széles lapályon. 
Ev. gymnasium és leányiskola, polgári leányiskola, 
állami tanítóképezde, ipariskola, gazdasági taninté
zet. A város m. k. bányakapitányság s a felső
magyarországi bányapolgárság székhelye ; határá
ban számos bányát művelnek. Van rézhámor, fa
árugyár, dobozgyár, műmalom, papírgyár. Járásbir. 

Igmándi kispap, népsz. Bé rez ik A. (1881.). 
Ignácz, 1) szent, a hét apostoli atya egyike, anti-

ochiai püspök, 115. körül vértanúhalállal mult ki; 
emléknapja febr. 1. — 2) L o y o l a I. szent, 1. Loyola. 

Igname, Nyugat-Indiában, Afrikában és Dél-Ame
rikában tenyésztett növény, melynek gyöktörzse 
szabálytalan növésű és gyakran 15 kg. sulyu; gumói 
miatt tenyésztik, melyek frissen kábitólag hatnak, 
de vizben áztatás, főzés és pörkölés után élvezhetővé 
válnak, lisztjéből kenyeret és tésztát készítenek ; 
nálunk kerti dísznövényül szolgál. 



Ignatjev P a v l o v i t s Mi k lós gróf, orosz diplomata, 
szül. 1828. jan. 29. Pétervárott. 1856. ezredes, 1858. 
tábornok, 1859 —63. követ Pekingben, 1865. nagykö
vet Konstantinápolyban ; itt messze menő tevékeny
séget fejtett ki a keleti keresztények körében s Abdul 
Aziz szultán alatt uralkodóvá tette a portán az orosz 
befolyást. Mikor e szultán megbukott, 1876. I. ren
dezte a bolgár felkelést; ő vitte háborúba Szerbiát és 
Montenegrót Törökország ellen s ezzel előkészítette 
az orosz-török háborút. Mikor ez lezajlott, ő kötötte 
meg a sanstefanói békét 1878.; 1881 — 82. belügy
miniszter, azóta az orosz-pánszláv mozgalmak egyik 
fővezetője s a szláv jótékonysági egylet (inkább po
litikai, mint emberbaráti) elnöke. 
Ignécz, község Bereg m., 1530 lak. 
Ignoble (francz., inyobl), nemtelen, aljas. 
Ignorálni (lat.), vkiről v. vmiről tudomást sem 

venni, figyelemre nem méltatni. 
Ignorans (lat.), tudatlan. 
Ignorans-rendiek, fratres ignorantiac^ franczia 

egyházi rend, mely a népiskolában ingyenes taní
tással foglalkozik. Alapitójuk Jean Baptiste de la 
Salle rheimsi kanonok 1724. 1882-ben megvonták 
tőlük a tanítás jogát. 
Ignorantia (lat.), tudatlanság, jogi értelemben 

vminek nem tudása; i. iuris, a törvények, i.facti, 
vmely tény nem tudása; amazzal védekezni nem lehet. 
Ignoti nulla cupido (lat.), ismeretlen dolgok után 

nem vágyódunk. 
Ignotus (lat.), ismeretlen ; Veigelsberg Hugó fiatal 

költő álneve. 
Igricze, község Szolnok-Doboka megyében, 345 

lakossal. 
Igriczek, régi magy. dalnokok, 1. énekmondók. 
Igriczi, község Borsod m., 1083 lak. 
Igricz-Pesterei barlang, Élesd vasúti állomás kö

zelében, Bihar m.-ben. Pestere falu (magy. Barlang
falu) felett meredeken emelkedő mészszikla falában 
61 m. magasan nyílik a száda. Főcsarnoka 120 m. 
hosszú, helyenként 10 m. magas, néha kiöblösödő, 
majd folyosóvá szorul össze, honnan különböző 
irányban oldalfolyosók ágaznak szét. A főcsarnok 
végén lefelé nyílik egy 25 m. széles és 27 m. magas 
üreg, melynek agyagos talajában barlangi medve-, 
barlangi hiéna- és oroszláncsontokat találtak. 
Igtatás, 1. iktatás. 
Igyunk derűre, Igyunk borúra, Úgyis hol kedvre, 

Úgyis hol búra Fordul az élet. K ö l c s e y : Bordal. 
Igyunk nagy úr ! voltunk mi már kutyábbul i$. 

Tóth Kálmán »Egy királyné« cz. színmüvének egyik 
sora, mely miatt a darab előadását a fővárosban az 
akkori rendőrség betiltotta. 
Iharos, község Somogy m., 1240 lak. 
Iharos-Berény, község Somogy m., 1923 lak. 
Ihász Dánie l , honvédezredes, mint Mikes Kelemen 

II. Rákóczy Ferencznek, ugy ő Kossuth Lajosnak hű 
kísérője az idegen földön, szül. 1818. Pápán, f 1880. 
Baracconeban. 
Ihering (jéring) Rudolf, német jogtudós, a római 

jog tanára Baselben, Rostockban, Kiéiben, Bécsben 
és jelenleg Göttingenben, szül. 1818. aug. 22-én 
Aurichban (kel. Friesland). Főmunkája »Geist des 
röm. Rechts«, »Der Zweck im Rechte«. Sokat foglal
kozott a birtokkal. Legnagyobb elterjedést nyert 
»Der Kampf ums Recht« (magyarra fordították Ballai 
és Lipp »Küzdelem a jogért« 1874.). 
Ihlet v. ihlettség, inspiratio, az aesthetikában a 

művész, költő stb. azon lelkiállapota, melyben az al

kotó képzelet az eszme ereje s esetleg külső befolyá
sok által is annyira fel van fokozva, hogy a czélba 
vett eszmét legjobban megtestesíteni képes. A theolo-
giában istennek v. a szentléleknek sugalmazása, mely
nek hatása alatt a szent iratok létrejöttek. 

í j , 1) kéziv v. nyíl ; — 2) a felvonó húr, mely a 
nyílvesszőt kilövi ; a középkorban a haderő egy 
részének rendes fegyverzete ; az ijjal felszerelt kato
nának i j á s z volt a neve. 

Ijesztés v. fenyegetés (1. e.). 
Ikafalva, község Háromszék m., 660 lak. 
Ikarios, athéni heros, kit Dionysos a szőlőmüvelésre 

tanitott, részeg pásztorok ölték meg. 
Ikaros, Daedalos (1. e.) fia, a labyrinthusból, hova 

Minős krétai király zárta, atyjával együtt tollból és 
viaszból készített szárnyakon menekült ki, de atyja 
figyelmeztetése daczára repülésében közel jutott a 
naphoz, melynek sugarai felolvasztották a viaszt, 
mire szárnyai lehulltak és I. a tengerbe (ikáriai ten
ger) veszett. 

Ikerszavak, oly szóösszetételek, melyeknek tagjai 
rokonértelmü és hasonhahgzásu szavak pl. sirás-
rivás, irka-firka ; nyelvünkben gyakoriak oly i. is, 
melyekben csak az egyik tagnak van értelme s a 
másik ennek elváltoztatott alakja, pl. csiga-biga, 
dirib-darab, giz-gaz. 

Ikervár, község Vas m., 1633 lak. 
Ikes igék azok, melyek a jelentő mód jelen idejé

nek egyes számú 3. személyében -ik végződéssel bír
nak, pl. isz-ik, áz-ik.. 

Ikilik, török pénz = 2 piaszter — 21 kr. 
Iklad, község Pest m., 838 lak. 
Iklánd, Kis-, község Torda-Aranyos m. 
Ikon (gör.), kép; i k o n o k l a s t a , képromboló (1. e.). 
Ikonion, 1. Iconium. 
Ikonodulia (gör.), képimádás. 
Ikonographia v. ikonologia (gör.), az a tudo

mány, mely a régi világ jeleseinek arczképeivel, 
a mint azok festményen, szobron, pénzen stb. ránk 
maradtak, foglalkozik. 

Ikra, a halpeték elnevezése (1. halikra). 
Ikrek, gemelli, didymi, két egyidejűleg érő mag

zat. Fejlődik oly módon, hogy 1 pete.2 csírral van 
ellátva, v. u. a. időben két pete ürül ki s terméke-
nyül meg. Előbbi esetben közös lepény (placenta), 
1 edényes burok (chorion) és 2 amnion, utóbbi eset
ben két külön v. egybenőtt lepény, 2 chorion és 
2 amnion található az ikerszülötteken. Előfordulnak 
hármas, sőt négyes szülések is ; némelykor torz
képződményekre szolgálnak alkalmul, a mennyiben 
pl. az ikrek egyes testrészei : fej, törzs, végtagok, 
stb. közösek, egybenőttek. Kb. 80 szülésre jut 1 
ikerszülés, 6 —7000-re 1 hármas-, és 20—50.000-re 
egy négyes-szülés. 

Ikrek, az állatkör harmadik jegye, a bika és rák 
csillagképe között, a Pollux (1. rendű) és Castor 
(2. r.) csillagokkal. 

Iktár, község Temes m., 888 lak. 
Iktatás v. igtatás, statutio, régi jogéletünkben ün

nepélyes cselekvény. mely a legfontosabb jogi és 
törvénykezési ügyek gyakorlati kivitelének eszközéül 
szolgált. Legtovább maradt meg az adományoknál, 
hol az adományi javak megszerzésének egyik lénye
ges kelléke volt. E végből szükséges volt az i.-i pa
r a n c s , melynek foganatosítására megjelent a királyi 
v. nádori ember a helyszínén az átadási alakiságok 
véghezvitele czéljából; ezután 15 napi időt enged
tek, az i. - i e l l e n m o n d á s r a , és e szerint külön-



boztettek meg t i s z t a , s é r t e t t és t i s z t í t o t t i.-t 
(s.pura,vulnerata,purisata), amintnemtörténtv. tör
tént ellenmondás, v. pedig hatálytalannak bizonyult. 

Iktató v. i.-hivatal, a köz- v. magánhivatalok 
egyik segédhivatala, melyben a felek beadványait 
átveszik és sorszámmal látják el ; a beadványokról 
vezetik az i . - k ö n y v e t , melyben a felek neve, a 
beadvány tárgya és száma fel van jegyezve. 

Iktinos, hires görög építész Perikies korában. 
Ikva, folyó, támad Kis-Czenknél a Spittel, Horkai, 

Nyéki és Haracsonyi vizek egyesüléséből, Szergény-
nél a Hanságba ömlik, hol a Répczével egyesül. 

Háncsa, község Torontál m., 2914 lak. 
Ildikó, Priscus rhetornál és a régi külföldi történet

íróknál Attila egyik neje. Az idegen források szerint 
ő volt az, ki a nászéjen Attilát megölte. A magyar 
krónikák (1 hun-magyar mondakör) ez elbeszélést s 
I. nevét nem ismerik, hanem Mikoltot mondják Attila 
utolsó nejének. Lehet, hogy Mikolt az I. név magya
ros v. eltorzított alakja (Riedl F.). Valószínűbb, hogy 
krónikásaink a külföldi történetíróknál talált I. nevet 
a német Kriemhilddel azonosították, s e réven kap
csolták össze az Attila-mondát a Nibelung-mondá-
val. Mások szerint I. a Hildegunde névre viendő 
vissza, mely név »Aquitaniai Walter« latin eposzban 
fordul elő, melyben Attilának is nagy szerepe van. 

Ildikó, tragoedia V a j d a Jánostól. 
Ildomos, fölelevenített régi szó, melynek eredeti 

értelme : eszélyes, okos (prudens), s ily ért. élt vele 
Széchenyi is ; ujabban a hangzás rokonságánál fogva 
helytelenül »illemes, illemtudó « jelentéssel használják. 
Ile de Francé (il dö fránsz), a franczia birodalom 

magvát tevő régi franczia herczegség, a Capetingek 
tartománya a Seine mentén. Fővárosa Paris volt. 

Ilén, község Fogaras m., 1009 lak. 
Iliacos intra muros peccatur et extra, Ilium falain 

belül és kivül, azaz mindkét részen egyaránt hibáz
nak, H o r á c z szavai (Epist. I. 2, 16). 

Ilias, Homér (1. e.) egyik hőskölteménye, mely egy 
51 napra terjedő episodot tárgyal a trójai háborúból: 
Agamemnon és Achilles meghasonlását s az utóbbi
nak haragját Hektor temetéséig. Az I. teljes magy. for
dítását adták az eredeti versmértékben: Vályi Nagy 
Ferencz (Sárospatak, 1821.) és Szabó István (1850.), 
prózai részekkel áthidalt verses fordítását Kempf Jó
zsef (1892.), részleteket ford. belőle: Molnár János 
(1789.), Révai Miklós (1815.), Kölcsey Ferencz (1816., 
kinek fordításából az I. éneket Kazinczy kéziratban 
közölte Vályi Nagy Ferenczczel, ki szintén az I.-t for
dítván, Kölcsey kísérletét nagyon szembetűnően fel
használta, miből az ugynev. I l i a s i per támadt), 
Hertelendy Gábor (Pozsony, 1835.), Zombory Lipót 
(1854.), Szeremley Károly (1857.), P. Thewrewk Emil 
(1862.), Rákosi Jenő (1873.), Baksay Sándor (több rész
letet alexandrinusokban), Simonyi Zs. (I. ének), Radó 
Antal (Gör. költők, 1885. hangsúlyos rhythmusban, 
rimtelenül). Prózában fordították: Télfylván (1866.), 
Csengeri János (1892.) stb. — I. post Homerum, Ho
mér után Iliast írni, már megoldott s így felesleges 
munkát végezni. 

Ilion (Ilium), Trója régi neve, melyet Ilostól, Tros 
fiától nyert; Uj-I. Nyugotra feküdt Trójától. 

111, a Jurában eredő hajózható folyó Elzászban, 
Strassburg alatt a Rajnába szakad. A Rajna-Rhőne és 
Rajna-Marne csatorna kiinduló pontja. 

Illa berek, nádak, erek (Szarvas Gábor szerint: nád 
a kert), kereket oldani, elillanni. 

Illadia, község Krassó-Szörény m.. 2230 lak. 

Illat, 1. szag. 
Illatos szerek, növényi, illó olajokat tartalmazó 

anyagok, melyek a nyákhártyákra izgatólag hatnak, a 
nedvek elválasztását fokozzák és az idegrendszerre 
élénkítő hatásúak : kalmus, gyömbér, fahéj, mósusz, 
babér, bors, kámfor, stb. 

Illatos testek, 1. aromatikus testek. 
Illatos vizek, a r o m a t i k u s , a e t h e r i k u s vizek, 

illó olajok előállításánál nyert, illó olajjal telitett vizek. 
Illatszer, kellemes szagú készítmény növényrészek

ből, ambrából, mosuszból és különféle vegyi termé
nyekből. A szagos növényeket illatos olajok v. zsira
dékok előállítására használják olykép, hogy igen 
tiszta zsirt v. vaselint többször virággal hintenek be, 
melynek szagát magába szívja, v. felolvasztott zsír
ral kivonják a virág szagát és vagy mint ilyet hasz
nálják fel (hajkenőcs), v. pedig borszeszszel prepa
rálják és készitik a kül. i. kivonatokat. Igen finom és 
tiszta i.-t akként nyernek, hogy a virágot szénkéneg-
gel, chloroformmal, v. methylklorürrel kivonatolván, 
elpároltatják. A legtöbb és legjobb i.-t Dél-Franczia-
országban gyártják. 

Illava, község Trencsén m., 2213 lak. Hegy tövén 
fekszik, régi vára 1622-ben trinitáriusok kolostora, 
most állami fegyintézet. 1000 fegyencz számára be
rendezve. Járásbir. 

Ille (il), a Vilaine mellékfolyója é-ny.-i Francziaor-
szágban ; tőle nyerte nevét az I.-et-Vilaine (vilén) 
franczia departement, ter. 6726 km 2, 621.384 lak. 
Főhelye Rennes. 

Illegális (lat.), törvényellenes. 
Illegitim (lat.), törvénytelen. 
Illem, a társas érintkezésben elfogadott s a szokás 

által szentesitett formák megtartása. I l l emtan , az 
illem szabályait tárgyaló könyv. 

Illenau, helység Baden nagyherczegségben; hires 
tébolyda. 

Illés A l a d á r (edvi), a budapesti állami középipar
iskola tanára, szül. 1858. jan. 6. Kapuvárott (Sop
ron m.). Tanulmányait a bpesti, müncheni, aacheni 
műegyetemeken végezte, s gépészmérnöki oklevelet 
nyert. 1882 óta tanár. A műszaki irodalom terén is 
működött. 1891 óta szerkeszti a Magy. Mérnök- és 
Epitészegylet közlönyét. 

Illésfalva, község Szilágy m., 1074 lak. 
Illésházy grófok, a Salamon nemzetségből szár

maztak ; első ismert ősük Illés 1400. körül élt ; ennek 
fia Mihály (1444.) már az Illésházy nevet viselte. 
A család Pozsony vármegyében már a XV—XVI. 
században jelentékeny szerepet vitt. I. T a m á s fia 
I s t v á n az 1594. és 1602-ben országgyűlésen az 
ország egyik leggazdagabb előkelő főura, 1600-ban 
liptói főispán lett. 1603-ban hűtlenség vádja miatt 
Lengyelországba kellett menekülnie ; Bocskay Ist
ván adta vissza elkobzott javait. Mint Bocskay 
kincstárnoka és főkapitánya, a nemzet és az ural
kodó kibékitésén munkálkodott; a bécsi béke létre
hozatala jórészt az ő érdeme volt; nagy része volt 
II. Mátyás királyivá választatásában, 1608-ban mint 
trencséni főispán és kir. főudvarmester a nádori 
székbe ültettetett. O volt az első protestáns nádor. 
Kevéssel utóbb f 1609. május 5-én Bécsben. Nagy 
vagyonát unokaöccse G á s p á r (szül. 1593.) örökölte, 
ki Bethlen Gábor pártjának volt egyik főembere és 
1626. utat nyitott Mansfeld seregeinek az országba. 
1648. grófságot kapott, f u. ez évben. Utódai közül 
G y ö r g y gróf 1659. kir. főasztalnok, mint Thököly 
párthíve 1681. fogságba került: 1684. visszatért 



I. Lipót király hűségére. Gáspár testvérétől F e r e n c z -
tői, ki előbb ferenczrendi szerzetes volt (1624.), 
származott a családnak a XVII—XVIII. században 
virágzó ága. Ennek fia F e r e n c z 1678. nyert báró
ságot s Gáspár ágazatának kihaltával az összes csa
ládi javakat örökölte. — Mik lós , az előbbi fia, 
1687. grófi rangra emeltetett, 1715—23. kanczellár 
volt. A család utolsó férfi sarja I s t v á n gróf, János 
hétszemélynök (f 1800.) fia, szül. 1762. ápril. 30., 
1800-tól trencséni és liptói főispán, 1808-ban arany
gyapjas vitéz, 1825. kir. főasztalnok. A hazafias 
mozgalmak kiváló pártfogója, részt vett a m. t. 
Akadémia alapitásában s 1830-tól ennek ig. tagja 
volt. f 1838. július 30. Badenben, Bécs mellett. 
Illeték, dij, melyet vki a közintézmények v. köze

gek igénybe vételéért a kincstárnak fizet; az illeték 
annyiféle mint az állami tevékenység, de főleg az 
igazságszolgáltatás, belső közigazgatás, közművelő
dési és közgazdasági kormányzat terén szerepel; né
melyik egészen az adó jellegét viseli magán. Megál
lapítása v. az érték bizonyos százalékában v. osztá
lyok szerint történik és lehet v á l t o z ó v. v á l t o z a t -
l a n , e g y s z e r ű v . ö s s z e t e t t ; beszedésev.készpénz
ben v. bélyegben történik. A pénzbeli i.-et a kir. adó
hivatal (Bpesten a m. kir. központi d i j - és i l le ték
k i s z a b á s i h i v a t a l ) szabja ki és lerovása történ
hetik előzetesen v. a megfelelő fizetési meghagyás 
vétele utáni 30 nap alatt. Az i. tartozás behajtása az 
1887 : XLV. t.-cz. rendelkezéséhez képest előzetes 
megintés nélkül vihető végbe. Dr. Mariska Vilmos : 
Magyar pénzügyi jog kézikönyve. Bpest, 1891. 
Illetékegyenérték, egyletek, intézetek, társulatok 

által fizetendő százalékos illeték, mely, ha a tagok
nak a törzsvagyonban tulajdon részük nincs, ingat
lan után Vio°/o, ingó javak után a tiszta érték 2/ 1 0°/o-a; 
ha pedig a tagoknak a közös törzsvagyonban részök 
van, az ingatlan értékének 2/io°/o-a. Az i. 10 évi idő-
közönkint szabatik ki és az egyenes adók módjára 
negyedévenkint készpénzben lerovandó, a részvény
társulatok gyártelepei és gyári czélokra szolgáló in
tézményei i.-mentesek. 
Illetékes v. illető (competens), több egyenlő hatás

körrel ellátott hatóság közül az, mely az eljárási sza
bályok értelmében bizonyos személy v. tárgy tekin
tetében eljárni kizárólag van hivatva. A hatóság ezen 
hivatását i .-ségnek nevezik. 
Illetmény, az alkalmazottak mindennemű járandó

ságának összege. 
Illetőség, 1. illetékes. 
Iliim ani, a bolíviai Cordillerák 6412 m. magas 

csúcsa. Északi részén a Totorapampa mély völgy. 
Illinois (illinoj), 1) állam az észak-amerikai Egye

sült-Államokban, ter. 146.720 km*, 3,826.351 lak. 
Földje termékeny, szénben és vasban gazdag. Fő
városa Springfield, legnagyobb városa Chicago; — 
2) a Mississippi mellékfolyója I. észak-amerikai állam
ban; az I.-Michigan csatorna Chicagóba vezet. 
Illiquid (lat.), nem folyékony, nem esedékes. 
Illmitz, Alsó-, község Mosony m. 
Illók, magy. Újlak (Szerem m.). L. Ilok. 
I l lóolajok,! , a e t h e r i k u s o l a jok , e s s e n t i á k , 

mindazon olajok, melyeket szagos növényrészeknek 
vizzel való lepárlása által nyernek. Az illatszerek, 
fűszerek, virágok stb. az i.-nak köszönik illatjukat. 
A papíron múlékony áttetsző foltot hagynak. Meg
gyújtva elégnek s többnyire színtelenek, a levegőn 
oxygént vesznek föl s. meggyantásodnak. Előállítá
suk az illető illó olajat tartalmazó növényi testnek 

vizzel való lepárlása által történik s a képződő gő
zöket az u. n. f l o r encz i palaczkokban fogják föl. 
Ismertebb i. a rózsa-, czitrom-, bergamot-, rozma-
rin, komló-, fahéj-, ánizs-, köménymag-, foghagyma-, 
mustár- s más számtalan i. Összetételük szerint 
vannak: 1) c a m p h e n e k , melyek szénhidrogének
ből állanak, jóddal összehozva többnyire felrobban
nak. Ilyenek a terpentin-, sabina-, czitrom-, boros
tyánolaj, petróleum, stb. 2) O x y g e n t a r t a l m u 
i. o.-ok, melyekhez a kámfor-, ánizs-, szegfű-, ber-
gamottolaj tartoznak. 3) K é n t a r t a l m ú i. o.-ok, 
u. m. foghagyma-, mustárolaj, a keresztesek i. o.-ai, 
stb. Mindnyájan kormozó lánggal égnek. Némelyek 
lehűléskor egy megolvadó (stearopten) és egy folyé
konyan maradó elaopten rétegre válnak. Gyógy
szer, likőr, parfüm, stb. gyanánt szolgálnak. 

Illova, község Krassó-Szörény m., 1101 lak. 
I l loyal (francz., -jál), törvényellenes, hamis. 
Illuminálni,kivilágítani; színezni (térképeket); tré

fásan: illuminált állapot, boros, ittasa. 
I l luminatusok, azaz f e l v i l á g o s u l t a k , igy nevez

ték magukat a XVII. század derekán Francziaország-
ban támadt rajongók, kiknek tanai szerint a nyilvános 
szertartások feleslegesek s a belső imádság az em
bert képessé teszi Isten láthatására s f e l v i l á g o 
s í t j a lelki állapota felől. Ugyané nevet viselte a 
Weiszhaupt ingolstadti tanár és Knigge által 1776. 
alapított felekezet, mely főleg a jezsuiták működé
sének ellensúlyozására törekedett, s egész Német
ország legműveltebb társadalmi köreit meghódította. 
A szabadkőművesekhez sok tekintetben hasonlító 
rendet a bajor kormány 1785. márcz. 2. feloszlatta. 

Illusio (lat.), csalódás, érzéki csalódás; elmebán-
talmaknál, midőn a beteg rémképeket lát, magát 
üldözve véli stb. (v. ö. hallucinatio). 

I l lustrat io (lat.), felvilágosítás, magyarázat kül. 
kép által; átvitt ért.: kép; i l l u s t r á l n i , magyarázni, 
képpel díszíteni. 

I l lustris (lat.), fényes, híres; Rómában a lovagok és 
Nagy Constantin óta a főhivatalnokok czime. 

Hlye, község Bihar m., 1968 lak. 
Il lyés, 1) Bá l in t , orsz. képviselő, szül. 1835. 

Szatmár megyében. Bölcsészetet hallgatott Sáros
patakon, 1861. tisza-becsei, később kisújszállási ref. 
lelkész. 1887 óta a bárándi ker. orsz. képv.-je. 
Költeményeket irt, melyek kötetben is megjelentek; 
— 2) K á r o l y , curiai biró, szül. 1835. okt. 2. 
Maros-Székesen, 1861. ügyv., 1863. táblai fogaim, 
írnok, 1863. küküllő-, 1865. felső-fehérmegyei tszéki 
ülnök, 1866. udv. kanczelláriai, 1867. ig. min.-i 
fogalmazó, 1869. marosv. táblai, 1888. curiai biró. 

I l lyr k a n c z e l l á r i a , 1. k a n c z e l l á r i a . 
I l lyria, az indogermán eredetű illyrek lakhelye az 

Adriai tenger partvidékén. 35. K. e. a rómaiak meg
hódították s provinciává (Illyricum) tették. 324. 
K. u. I. a római birodalom 4 praefekturáinak egyike. 
A népvándorlás idejében szlávok telepedtek meg 
benne; I. királyságnak szokták 1816—1850. nevezni 
Istria, Gradiska, Görz, Krajna, Karinthia osztr. tar
tományokat. Illyrismus, a dél-szlávok abbeli törek
vése, hogy különböző szláv lakosú tartományokból 
illyr királyságot alapítsanak (1. illyr mozgalmak). 

I l lyr mozgalmak, a század húszas éveiben orosz 
befolyás mellett keletkeztek Horvátországban. Czél-
juk a délszláv népek egyesítése volt, melyeket együtt 
»illyr« név alá foglaltak. Fő harczosuk volt Gáj 
Lajos, ki 1835. a Illyrszke Narodne Novine cz. la
pot alapította. 1842. gr. Haller Ferencz tábornok 



•horvát bánná neveztetvén ki, elfojtásukra törekedett, 
de maga a bécsi kormány nem szűnt meg titokban 
ápolni e mozgalmakat, melyek előkészítették az 1848. 
horvát lázadást és Horvátország elszakitását a ma
gyar koronától a Bach-korszak alatt. 

Ilmen, tó Novgorod orosz kormányzóságban, lefo
lyása a Ladoga tóba a Volchov, ter. 918 km 2. 

Ilok (Újlak), község Szerem m. Hosszan nyúló 
hegyháton fekszik, mely meredeken esik a Dunára. 
A hegy d.-k. részét foglalja el a régi vár, bástyái és 
rovatkos falai k. és ny. felől csak itt-ott tűnnek ki 
a hegyoldal facsoportjai és kertjei közül. E. felé a 
vár a várossal függ össze. A gót stilü vár-templom 
roskatag, s a hozzá csatlakozó kolostorral együtt a 
gör. k. birják. A városban a Ferencziek temploma 
van, hol Újlaki Lőrincz és Kapisztrán János vannak 
eltemetve. Járásbir. és adóhiv. I. helyén a római 
Cuccium város állott; sok római régiség, de csak 
Diana templomának vannak némi maradványai. Egy
kor az Újlaki herczegek fészke volt. 

Ilona, szent, megerősített brit (1650 óta) sziget az 
Atlanti oczeánban, Afrikától nyugotra, ter. 123 km 2, 
5300 lak. Kikötője: Jamestown. Ide száműzték az an
golok I. Napóleont s itt f 1821. 

Ilona, m a g y a r k i r á l y n é , II. Béla hitvese; Uros 
szerb fejedelem leánya, 1130. ment nőül vak Bélá
hoz s 1131. ápril 28. koronáztatott meg. Szépségé
ről s erélyéről egyaránt hires volt, s férje oldala mel
lett ő tartotta kezében az országát kormányát. Az 
1132. aradi gyűlésen véres boszut állva férje vaksá
gának okozóin, előidézője lett a Borics-féle mozgal
maknak, f 1146. után. Werther: Délszláv uralkodók. 

Iloncza, község Bereg m., 3100 lak. 
Ilondapataka, község Szolnok-Doboka m., 237 lak. 
Ilonok-Újfalu, község Ugocsa m., 1340 lak. 
Ilorin, város az afrikai Hausza államokban, 71.000 

lak. Elénk kereskedés. 
Ilosva, község Bereg m., 1013 lak. Járásbir. 
Ilosva, a Szamos mellékvize, a Ripó és Polyána 

Zimbruluj déli oldalán az Ivanyásza, Isvoru és 
Sztrimba csermelyekből támad. Felveszi a Ripói, 
Lunga, Csicsó-Polyanár, Szitái ésDubsoru csermelye
ket és körülbelül 43 km. hosszú ut után Csicsó-
Keresztur táján ömlik a Szamosba. 

Ilosvai S e l y m e s Pé t e r , XVI. sz.-beli magy. költő, 
virágzott 1564—74. körül, I d a r i Péter néven is sze
repel t (tévesen) irodalomtörténetünkben; legfontosabb 
munkája »Az hires nevezetes Tholdi Miklósnak jeles 
cselekedeteiről és bajnokságáról való historia« (1574.), 
töredékes, gyarlón verselt följegyzése a Toldi-mondá
nak, melyből Arany a Toldi-trilogia tárgyát merítette. 
I. műveit életrajzzal közzétette Szilády Áron, Régi 
magy. költők tára IV. köt. 

Ilosvai hegység, a Lápos és Szamos közt, a pre-
lucai kristályos palatömegre támaszkodó felgyűlt 
kárpáti homokkőből és az ezt követő magas domb
vidékből áll. Magaslatai lombfa-erdőkkel fedvék, rész
ben művelés alá vannak véve. Legmagasabb csűcsai: 
Szpandui, Koplopi (965 m.), Gyalu Zsimi (781 m.). 
Ilosvay La jos , a műegyetemen az ált. vegytan ta

nára, szül. 1851. Deésen. 1876—80. tanársegéd, 
1880—82. állami ösztöndíjjal kiváló külföldi vegyé
szeti laboratóriumokban dolgozott, 1882. az ált. vegy
tan helyettes, 1883. r. tanára, 1891. a m. tud. Aka
démia 1. tagja. Számos vegytani dolgozatot irt. 

Hova, a Lonya, ül. a Száva mellékfolyója, ered a 
Bieló hegység legkeletibb végén, elhagyva a hegység 
haránt v ölgyét a Turmező völgyébe felnyíló síksá

gon folyik végig. Alsó részében melléke mocsaras $9 
sok ágra oszolva, a Lonyába és a Szávába Ömlilaj 
Számos csermely szakad belé, legnagyobb a Pakiájj 

Ilse, az Oker mellékfolyója Poroszországban, regé1! 
nyes völgyekkel. Itt fekszik az I l s e n s t e i n , 75 m. mj 
kopár gránitszikla és Ilsenburg helység, élénk ipari 

Iltyó, község Arad m., 802 lak. " ;1 
Ilva, patak a Henyul hegységben, több csermelyből 

támad, felveszi a Kukureasza, Sztrimba, Ursuluj, Lesíí 
és Szimluj patakokat s 52 km. ut után K.-Ilva falut; 
nál a Nagy-Szamosba szakad. . i 

Ilva, Kis-, község Besztercze-Naszód m., az I. pa- : 

tak Szamosba torkolásánál. J 
Ilyefalva, község Háromszék m., 1386 lak. A régi 

taksás helységek egyike. Ref. régi temploma dombon 
áll és várfal övezi. 

Ilyvó, Lemberg galicziai város magyar neve. 
Ima, az áhítat kifejezése, könyörgés v. magasztalás 

alakjában, melyben az ember Istentől vágyainak tel-' 
jesülését kéri v. Isten hatalmát dicséri. 

Imádkoztál éjszakára Desdemona? Shakespeare, 
Othello V. felv. 2. jel. 

Imaginárius mennyiség, képzelt mennyiség, min
den negativ számnak második gyöke : az ím. egység 
] /—1 és i-vel jelölik. 

Imam (arab), mohammedán pap, ki az istentiszte
letet s a vele kapcsolatos egyházi teendőket végzi. 

Imbecillis (lat.), gyönge, bárgyú; imbecillitás, bár
gyúság. 

Imbriani, olasz politikus és hírlapíró, az olasz 
szélsőbali és az irredentista eszmék egyik előhar-
czosa a képviselőházban. 

Imbroglio (ol., -lyo), zűrzavar. 
Imely, község Komárom m., 1389 lak. 
Imerethi, egykori tartomány Transkaukáziában, 

mely most Kutais orosz kormányzósághoz tartozik. 
Imeretinsky (emeretinskij) S á n d o r K o n s t a n t i n , 

hg., orosz tábornok, szül. 1837. Grusiában a media-
tisált ismerethi hgi családból, 1877 — 78. egy had
osztály élén harczolt a törökök ellen, 1878. a vezér
kar, 1885. a hadbíróság főnöke. 

Imets F. J á k ó , a csik-somlyói főgymnasium igaz
gatója, szül. 1837. Csik-Tasnádon (Csík m.). Tanügyi 
szakíró, irt egy történelmi tankönyvet mnemotech
n i k a i alapon. 

Imitálni (lat.), utánozni; imitatio, utánzás, imita-
tiv, utánzó. 

Imitatio Christi, Krisztus követése, Kempis Tamás 
(1. e.) hires latin müve, mely magyarul is négy fordí
tásban és számos kiadásban jelent meg. 
Imling K o n r á d , curiai biró, szül. 1840. nov. 13. 

Szepes-Stooszon. 1868. jogtudor és ügyvéd, 1873. 
tornai, 1876. kassai tszéki, 1881. bpesti táblai, 1891. 
curiai biró, 1889 óta az igazságügyminiszteriumban 
működik. 

Immaculataconceptio (lat.), szeplőtelen fogantatás. 
Immanens (lat.), a dolog lényegével összefüggő, 

ellentétben a transcendentalissal. 
Immaterialis (lat.), testetlen. 
Immatriculatio (lat.), bejegyzés az anyakönyvbe. 
Immediat (lat.), közvetlen. 
Immensis (lat.), szerfölött nagy, megmérhetetlen. 
Immensurabilis (lat.), mérhetetlen. 
Immermann K á r o l y L e b e r e c h t , német költő, 

szül. 1796. ápr. 24. Magdeburgban. 1815. Napóleon 
ellen harczolt, 1827. törvényszéki tanácsos Düssel
dorfban, 1835—37. u. o. színházigazgató, f 1840. 



Immersio (lat.), a csillagászatban vmely égi test 
'belépése egy másik égi test árnyékába. 

Immersiós górcső, 1. górcső. 
Immigratio (lat.), bevándorlás. 
Imminens (lat.), küszöbön álló, fenyegető (veszély). 
Immobil (lat.), meg nem mozdítható, ingatlan; 

i.-iár h i t e l , ingatlanra nyújtott hitel (jelzálog h . ) ; 
i .-izálni, ingó vagyont ingatlanná tenni. 
Immoralitas (lat.), erkölcstelenség. 
Immortalitas (lat.), halhatatlanság. 
Immúnis talaj, a tiszta homoktalaj, melyben a 

phylloxera meg nem él s azért szőlőmivelésre 
alkalmas. 
Immunitás (lat.), mentesség (pl. vmely betegséggel 

szemben) ; mentelmi jog (1. e.). 
Imogén, nőalak Shakespeare »Cymbeline«-jében. 
Imp., impérium v. imperátor rövidítése. 
Impartialis (lat.), pártatlan, részrehajlatlan. 
Impatiens (lat.), türelmetlen. 
Impatiens, növény, 1. fájvirág. 
Impedimentum (lat.), akadály. 
Impegno (ol.. -nyó), elzálogosítás, zálog, kötele

zettség, elvállalt koczkázatok összesége. 
, Imperativus (lat.), az ige parancsoló módja. 

Imperátor (lat.), főparancsnok, hadvezér, császár. 
Imperfect (lat.), be nem végzett, tökéletlen; imper-

fectum, az igének félmúlt alakja. 
Imperial (lat.), 1) császári, fenséges, nagyszerű; 

2) egyik legnagyobb nyomdabetü-alak ; 3) nagy pa
piralak ; 4) társas- v. lóvasúti kocsinál a kocsi tetején 
alkalmazott ülőhely. 
Imperial, orosz aranypénz ; 1817. óta csak fél i.-t 

vernek, mely = 5 arany rubel, = 5'15 ezüst rubel, 
= 10frt. 
Imperialismus (lat.), császári uralom ; i m p e r i a 

lista, a császárság hive. 
• Imperial Standard (ang., impiriel sztandard), az 
angol mértékegységekkel kapcsolatban a most hasz
nált törvényes mérték. 
Impérium (lat.), a régi Rómában a legfőbb állami 

hatalom, különösen a katonai, igy a provinciák hely
tartóinak hatalma ; császárság. Régi emlékeink igy 
nevezik Németországot. 
Impertinens (lat.), illetlen, szemtelen; impertinen-

tia, illetlenség, szemtelenség. 
i' Imponálni (lat.), ráhelyezni, hatást tenni vkire; 
imposans, hatásos. 
Imponderabiliák, megmérhetetlen, súly nélküli 

anyagok, a régi nézet szerint a hő, fény, elektromos
ság és mágnesség anyagi alapja. 

; Imponderabilis (lat.), mérhetetlen. 
Import (lat.), behozatal (1. e.), i. á ru , melyet kül

földről hoznak. 
Impossibilis (lat.), lehetetlen. 
Imposztor, a latin impostor-ból, csaló. 
Impotentia (lat.), képtelenség, tehetetlenség. Az or

vostudományban leginkább közösülési és nemzési 
tehetetlenség a férfi részéről, melynek okai lehetnek a 
nemi szervek fejlődési rendellenességei, bizonyos be
tegségei, gyengeség, magas kor, lelki behatások, túl-
izgatottság, ellenszenv, hiányzó önbizalom. Kezelés: 
ideges alapú i.-nál idegre ható szerek, villamozás; 
impotens, tehetetlen. 

v Impraegnatio (lat.), telítés, vmely testnek conser-
' váló anyaggal való telítése, pl. fának sóoldattal. 

Impresario (ol.), vállalkozó, kül. színházi előadás 
és hangverseny rendezője. 

[ Impressio (lat.), benyomás, behatás. 

Impressionisták v. i n t e n t i o n i s t á k , a 60-as 
évek vége felé Francziaországban keletkezett irány a 
festészetben, melynek követői csak a tárgyak benyo
mását (impressio), szines felületét igyekeztek szín
foltokkal visszaadni. Az irány feje Manet genre-
festő volt. 

Impr imatur (lat.), nyomassék, ezzel jelezték a 
cenzorok, hogy vmely könyv sajtó alá bocsátható. 

Improductiv (lat.), terméketlen, hasznot nem hajtó. 
Impromptu (francz., enpronptü), a mi készen van; 

elmés rögtönzés, hevenyészett beszéd. 
Improvisálni , rögtönözni, hevenyészni; i m p r o v i -

s a t o r o k , költők, kik vmely feladott tárgyról azon
nal költeményt mondanak, a mi kül. Olaszországban 
gyakori. 

Impudens (lat.), szégyent nem ismerő, ki nem tud 
pirulni. 

Impulsus (lat.), ösztönzés, késztetés. 
Impurum (lat.), tisztátlan irat, fogalmazvány. 
Imputatio (lat.), betudás, beszámítás; i m p u t á l n i , 

betudni, vádolni. 
Imre, 17-ik magyar király, III. Bélának és első fele

ségének Ágnes királynénak legidősb fia; sz. 1174. 
Nevelését Bernát, spalatoi érsektől nyerte. 1185-ben 
ifjabb királylyá koronáztatott, s mint ilyen Horvát-
és Dalmátországokat kormányozta. 1196. április 
23-án követte atyját a trónon, s újra megkoro
náztatott. 1199-ben nőül vette Konstancziát, Il-ik 
Alfonz arragoniai király leányát. A magyar korona 
fensőségét kiterjeszté Bolgárország egy részére. III. 
Inczének nagy befolyást engedett az ország ügyeire. 
Öcscse András (1197—1203.) 3 izben támadt ellene ; 
legutolsó lázadásakor I. személyesen fogta el, a ha<-
gyomány szerint e szavakkal nyitva magának utat 
az ellenséges sereg soraiban: »Látni akarom, ki meri 
kezét felemelni a királyi vér ellen.* A Keve várába 
zárt Andrást csak halála előtt bocsáttatta szabadon, 
a mikor kiskorú fia, az 1204-ben megkoronázott 
III. László gyámjává tette, f 1204. nov. 30. 

Imre ( s z e n t ) , m a g y a r h e r e z e g , Szt.István, első 
magyar király és a bajor Gizella fia, szül. 1007-ben. 
Nevelője az 1021. körül hazánkba jött Szt. Gellért, 
a későbbi csanádi püspök. 1026. II. Crescimir horvát 
király leányával lépett házasságra, de az egyházi 
hagyomány szerint hitvesével együtt szűzi életet 
fogadott. Életét imádságban és jótékonyság gyakor
lásában tölte. A betegeskedő István koronáját 1031. 
fiának szándékozván átadni, 10 fejezetből álló intel
met szerkesztett számára, mely a Corpus Jurisba is 
fel van véve ; de I. a koronázás előtt hirtelen f 1031. 
szept. 2-án. 1083-ban szentté avattatott. Emléknapja 
november 5. 

Imre, 1) La jos , főgymnáziumi tanár Hódmező-Vá
sárhelyt, szül. 1858. u. o. Irt több irodalomtört. érte
kezést ; — 2) S á n d o r , nyug. egyet, tanár, iró, szül. 
1820. aug. 6. Hegyközpályiban Biharm., előbb deb-
reczeni ref. főiskolai, a kolozsvári egyetem meg
nyitásakor ottani tanár, 1858. a m. tud. Akadémia 
lev., 1879. rendes tagja. Irt számos magyar nyelvé
szeti, széptani stb. tanulmányt és munkát. A vas
koronarend lovagja. 

Imvros (Imbros), török sziget az Aegaei tengerben, 
ter. 256 km a, 6500 lak. Főhelye Kastro. 
In, latin praepositió, jelentése: a kérdésre hol: -ban, 

-ben, a kérdésre hová: -ba, -be; melléknévhez, főnév
hez és időhatározóhoz illesztve a szónak nemleges 
értelmet ad. 

In, tendo, 1. izom. 
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Inacceptabilis (lat.), elfogadhatatlan. 
Inactiv (lat.), tétlen ; szolgálaton kívüli. 
In aeternum (lat.), örökké. 
Inalienabilis (lat.), elidegeníthetetlen. 
Inama-Sternegg K á r o l y T i v a d a r , német nem

zetgazda, szül. 1843. jan. 20. Augsburgban, 1868. 
tanár Innsbruckban, 1880. Prágában, 1881 óta a 
bécsi cs. és kir. statist. központi bizottság elnöke. 
Számos nemzetgazdasági és gazd.-tört. művet irt. 

Inappellabilis (lat.), ami ellen nincs felebbezés. 
Inarticulált (lat.), 1) tagolatlan, értelemmel nem 

biró hangok ; 2) beczikkelyezett, törvénybe iktatott. 
Inaugurale diploma, 1. hitlevél. 
Inauguratio (lat.), azon ünnepély, melylyel vmely 

személyt hivatalába, méltóságába, rangjába beiktat
nak. Eredete a rómaiaknál keresendő, hol az augur 
az ünnepély előtt az auspiciumokat hirdette ki. 

Incapacitas (lat.), képtelenség, főleg hivatalra. 
Incarnatio (lat.), megtestesülés ; Jézusnak emberré 

levésé. 
Incarnatus (lat.), megtestesült; sötétvörös (szin). 
Incasso (ol.), pénzbeszedés; követelések, váltók 

készpénzben való behajtása; i. m e g b í z á s , a besze
déssel foglalkozónak adott megbízás a követelés 
behajtására; a bankok az i.-t bizonyos dij, az i.-dij 
fejében eszközlik ; az egyes helyekre szóló beszedé
seknél számadásba hozott dijak rendszeresen össze
gyűjtve teszik az i. t a r i f á t . 

Incattus, régi latin nyelvű peres eljárásunkban az 
inculpatus = vádlott szó rövidítése. 

Inch (ang., incs), hosszmérték: hüvelyk = 2Va cm. 
Incidens (lat.), váratlanul felmerült esemény. 
Incisum (lat.), közbeszurás. 
Incl., az inclusive (lat., bezárólag, beleértve) rövi

dítése. 
Inclinatio (lat.), mágneses lehajlás, 1. mágnesség; 

hajlam. 
In coena domini (lat.), »az űr vacsorájánál,* kezdő 

szavai ama hires V. Orbán pápától származó és 
V. Pius és VIII. Orbán pápák által is kiadott bullá
nak, melyben a pápa jogainak mindennemű csonkí
tása ellen tiltakozik és az összes eretnekeket átok
kal sújtja. Nyilvános felolvastatását a templomok
ban IX. Pius pápa eltiltotta. 

Incognito (ol.), fel nem ismert; i.-ban u t a z n i , a 
feltűnés elkerülése végett idegen név alatt utazni. 

Incolatus (lat.), honosság (1. e.). 
Incommensurabilis (lat.), két oly egyszerű meny-

nyiség, melynek nincsen közös mértéke; két i. meny-
nyiség hányadosa irrationális. 

Incompatibilis(lat.),összeférhetlen; i . - t a s , össze-
férhetlenség (1. e.). 

Incompetens (lat.), nem illetékes, eljárni nem jo
gosult. 

Incomplet (lat.), nem teljes. 
Inconsequentia (lat.), következetlenség. 
In continuo (lat.), szakadatlanul. 
In contumaciam (lat.), »makacsságból«, a vádlott 

v. alperes távollétében t. i. elitélni. 
Incorporatio (lat.), bekebelezés, vmely előbb külön 

terület egyesítése másik állammal; az egyházjogban 
egyházhivatalnak és jövedelmeinek beleolvasztása 
szerzetbe v. egyházi testületbe, mely azután a hiva
talt saját közege által látja el. 

Incorrect (lat.), nem szabatos, hibás, helytelen. 
Incriminálni (lat.), bevádolni; i n c r i m i n á l t , a 

vád v. panasz alapját tevő; i n c r i m i n a t i o , vád 
alá helyezés. 

Incubatio (lat.), a fertőző betegségek azon szakaj 
mely a megtörtént fertőzés és a betegség kitöress 
között van. "M 

Inculpatus (lat.), vádlott. :Jj 
Incunabula (lat., bölcső), a könyvnyomtatás böí| 

csőkorában (1500 előtt) készült mindenféle nyonvl 
tatvány. f 

Incurabilis (lat.), gyógyíthatatlan. J\ 
Incze (Innocentius = ártatlan), 13 pápa és 1 ellen-' 

pápa neve: 1) I. Szt. I., Albanoból (402—417. márcz/ 
12.). — 2) II. I. (1130. febr. 14. 1143. szept. 24.), 
De Papis Gergely, megválasztása után II. Anacletus 
ellenpápa elől menekülni kényszerült, s ennek halála 
után (1138.) III. Viktor ellenpápával és ennek védője-; 
vei, Roger siciliai királylyal kellett küzdenie a pápai 
méltóságért. 11.39. a laterani zsinatot tartotta, mely 
bresciai Arnoldot elitélte. f 1143. szept. 24. — 3) III. 
I. nevet viselt L a n d o S i t i n o , ki 1178. III. Nándor 
ellen pápává választatott, de 1180. fogságba került; 
- 4) III. I., Conti Lothar (1198. jan. 8. — 1216. július 
16.), a középkor legnagyobb pápáinak egyike, szül. 
1161. Anagniban; 1190. bibornok és 1198. jan. 8. 
pápa lett. Rendkivüli szellemi tulajdonai folytán a 
pápaság befolyását a világi ügyekre addignem ismert 
mértékben érvényesítette. A német trónvillongásokba 
befolyva, IV. Ottó ellen keresztülvitte gyámfiának, II. 
Frigyesnek megválasztatását. Beavatkozott a franczia 
és castiliai uralkodóházak családi viszonyaiba s 
adófizetőjévé tette Aragóniát, Portugálliát és Angliát. 
1202. keresztes hadat indított, melynek eredménye 
lett a konstantinápolyi latin császárság. Anconát, 
Tusciat, Spoletot elfoglalva, tulajdonképeni megala
pítója lett az egyházi államnak. Magyarország bel
ügyeire is nagy befolyást gyakorolt, Imre királyt és 
kiskorú fiát ismételten oltalmába véve a trónra törő 
András ellenében. Az esztergomi érsek koronázási s 
egyéb kiváltságait 1203. és 1209. megerősítette. Ő 
tartotta 1215. a 4. laterani zsinatot; — 5) IV. L 
(1243. június 24. — 1254. decz. 7.), Sinibald, a genuai 
Fieschik családjából, II. Frigyessel s utódaival viszály
ban állott. Nápolyt az Anjouknak adományozva, siet
tette a Hohenstaufok bukását. A tatárok ellen 1243. 
kereszteshadat hirdettetett; IV. Bélát a német biro
dalommal szemben oltalmába vette és 1253. békét 
hozott létre közte és Ottokár cseh király közt; — 6) 
V. I., Tarentaise Péter domonkos rendű szerz. (1276. 
jan. 26. — jun. 22.); — 7) VI. I. (1352. decz. 18. — 
1362. szept. 12.). D Albert István clermonti, később 
ostiai püspök, franczia, székét visszahelyezte Avig-
nonba. Nagy Lajost 1353. az egyház zászlótartója 
czimmel tüntette ki; a király 1360. sereggel oltal
mazta a Viscontiak ellen. — 8) VII. I. (1404. okt. 
17. — 1406. nov. 6.), Megliorati Cosmo, szül. Sul-
moneban; az olasz bibornokok választották meg 
XIII. Benedek ellen. Rómában székelt, de azt nápolyi 
László elől menekülve (1405.) egy időre elhagyni 
kényszerült. — 9) VIII. I. (1484. aug. 29. — 1492. 
július 25.), Cibo János, szül. 1432. Genuában. Velencze 
befolyásával választatott meg; Ferdinánd nápolyi 
királylyal viszályban állva, Nápolyt VIII. Károly 
franczia királynak ajánlotta fel, mi a franczia in-
vasióra vezetett Itáliában. Uralkodása kezdetén a ná
polyi ügyek miatt feszült viszonyban állott Mátyás 
királylyal; utóbb Dsemherczeg kiadatását megígérve, 
kibékült és nagy előkészületeket tett a török ellen in
dítandó háború érdekében. Mátyással folytatott leve
lezését 1. Monum. Vaticana I. sor. VT. k. (1891.). — 10) 
IX. I. (1591. okt. 29. — decz. 30.), Facchinetti Antal, 



i szül. Bolognában 1519. — 11) X. I. (1644. szept. 15. 
— 1655 jan. 5.), Pamfili János, szül. 1574. máj. 7. Ró
mában. — 12) XI. I. (1676. szept. 21. — 1689. aug. 
11.), Odescalchi Benedek, szül. 1611. A 30 éves hábo
rúban katona volt. Papi pályára lépve 1647. bibornok 
és novarai püspök. Pápaságát főleg a XIV. Lajossal 
való összeütközés jellemzi. A török elleni háborúra 
az egész keresztény világot egyesitve s az actiót 
pénzáldozatokkal támogatva, nagy része volt az 
1683. meginditott magyarországi háború sikereiben. 
Ebbeli működéséről 1. Fraknói: XI. I. pápa, Magyar
ország felszabadítása a török járom alól. (1886.) — 
13) XII. I. (1691. július 12. — 1700. szept. 27.), 
Pignatelli Antal, szül. 1615. Nápolyban. A pápai szék 
viszályát a franczia udvarral kiegyenlítette. — 14) 
XIII. I. (1721. május 8. — 1724. márcz. 7.), Conti 
Michelangelo, szül. 1655. Rómában. A jezsuiták ellen
sége volt. A nápolyi királyságot III. (VI.) Károly csá
szár és magyar királynak adományozta. 

Inczédy Lá sz ló , költő, szül. 1865. decz. 20-án 
Szarvason, tanulmányait befejezve hirlapiró ; 1891. a 
Petőfi társ. tagja ; főleg a hazafias költészetet műveli. 
Inczifinczi, hitvány, igénytelen. 
Indecens (lat.), illetlen. 
Indelibilis (lat.), eltörölhetetlen, elpusztíthatatlan. 
Indelicat (lat.), gyöngédtelen. 
Indemnity (ang.), a kormánynak a törvényhozás 

által adott felhatalmazás arra nézve, hogy a folyó 
évi költségvetés megszavazásáig a megelőző év bud-
getje keretében eszközölhesse az állami kiadásokat. 

Independens (lat.), független; i.-sek, a XVII. szá
zad elején Németalföldön alakult s onnan Angliában 
s Észak-Amerikában elterjedt prot. felekezet. 
Indeterminált (lat.) r határozatlan. 
Indeterminismus (lat.), azon bölcsészeti tan, mely 

az ember akaratának teljes szabadságát, önkénytes-
ségét vitatja. Ellentéte a determinismus, 1. e. 

Index (lat.), 1) leczkekönyv; név vagy tárgymu
tató; 2) i. librorum prohibitorum, a tiltott köny
vek jegyzéke vagyis azon könyveké, melyek olva
sását a kath. egyház a világiaknak megtiltja. Már 
I.Gelasiuspápa állított össze ily jegyzéket. Tulajdon
képen a reformátio idejében keletkezett IV. Pál pápa 
alatt az első rendszeres i., a tridenti zsinat szintén 
foglalkozott a kérdéssel és IV. Pius pápa adta ki az 
I. Tridentinns-t. V. Sixtus pápa alapította az állandó 
congregatiót, mely az i.-re felügyel és nyilvántartja. 
India, Ázsiában, az Indus folyamon túl fekvő rop

pant birodalom, melynek mesés gazdagsága a legré
gibb idők óta élénken foglalkoztatta a többi népek 
.képzeletét. A kincseiről, kincsnél értékesebb fűszerei
ről, áldott földjéről, növény- és állatvilágának cso
dás bőségéről keringő hírek mindig ébren tartották 
tudós kutatók és kalandorok érdeklődését. Az oda 
vezető egyenes ut megtalálása volt a középkori hajó
sok főtörekvése és ez a czél vezette magát Kolumbust 
is, midőn első nagy felfedező útjára indult. Mikor 
K. ez utja közben az Észak- és Dél-Amerika közt 
az Atlanti óczeánban fekvő szigettengert felfedezte, 
azt hitte, hogy Indiára bukkant, innen a szigetten
gernek N y u g o t - I n d i a (1. e.), Amerika őslakóinak 
pedig indián elnevezése. Ezzel szemben Kelet-Ázsiának 
az Arab tenger és a Dél-khinai tenger közt fekvő 
nagy területét K e l e t - I n d i á n a k nevezik. Ez az óriás 
terület felöleli Elő- és Hátsó-I.-t és az I n d i a i s z i 
g e t t e n g e r t (1. e.), összes területe 8,072.817 km 2, 
363,811.000 lak. 1) Elő-India , az északi Hindosz-
tánból és a déli Dekhánból (1. e.) áll. Az északi 

részen emelkedik a Himalaya, melynek lábánál az 
Indus, Ganges, Brahmaputra stb. folyók által át
szelt nagy kiterjedésű alföld nyúlik el, ezt bezárja 
a Vindhya hegység. A hegyvidéken az éghajlat 
egészséges, enyhe, míg a folyamok torkolatai felé 
egészségtelen ; az éghajlatra nagy befolyással van
nak a monsun szelek. A folyók és csatornák bő
sége folytán a föld igen termékeny; a növény- és állat
világ gazdagon van képviselve. Megterem: fűszer, 
déli gyümölcs, rizs, gyapot, indigó, czukornád, thea, 
kávé, khinafa, kokuspálma, szandálfa, dohány, min
dennemű gabona. Állatok : elefánt, oroszlán, tigris, 
teve, majom, óriáskigyó, krokodilus, gazella, külön
féle madár, rovar. A tenger mélye nagy mennyiségű 
gyöngyöt rejt, a hegyekből sok sót, szenet, va
sat, aranyat bányásznak, a gyémánton kivül kü
lönféle drágakövek találhatók. Az ipar finom selyem-
és gyapot árukat, művészi hímzéseket, elefántcsont
műveket, indigó festéket, czukrot, szeszt, fegyvert, 
bőrt, olajt stb. szolgáltat. A kereskedelmet, mely főleg 
az angolok kezében van, a határos tenger, a hajóz
ható folyók, kiterjedt vasúti hálózat mozdítják elő. 
Egyetem van Kalkutta, Madras, Lahore, Bombay vá
rosokban. A lakosok : hinduk, dravidák, európaiak, 
arabok, khinaiak, parsok, beludsok, rohilták stb., kik 
abrahma, keresztény, mohammedán, zsidó hitet vall
ják, a bálványimádók is nagy számmal vannak. A brah-
manok száma mintegy 188, a mohammedánoké 50, 
a keresztényeké 2 millió. A terület politikailag követ
kezőleg oszlik fel : 1) p o r t u g á l b i r t o k (Goa stb.), 
3658 km 2, mintegy 650.000 lak; — 2) f r a n c z i a 
birtok (Chandernagor, Pondichéry stb.), 509 km 2 , 
383.053 lak. — 3) Himalaya-ál lamok (1. e.) ; — 
4) a n g o l b i r t o k , az ugynev. b r i t - k e l e t - i n d i a i 
c s á s z á r s á g , melynek egész területe (beleszámítva a 
hátsóindiai és más ázsiai birtokokat) 4,039.646 km 9 

289,732.000 lak.; ebből azonban 1,221.262 km 8, 
52.00000 lakossal csak brit védnökség alatt áll. 
A brit birtokok kormányzatának élén az alkirály 
és főkormányzó áll, ki télen Kalkutta mellett Fort 
Williamban, nyáron Sinlában tartja székhelyét. — 
2) Há t só - I . , félsziget a Bengáliai öböl és a Dél-
Khinai tenger közt, ter. 2.126,451 km 2, 38Vs mill. 1. 
Erősen tagozott, több párhuzamosan vonuló hegy-
láncz borítja, hatalmas folyamai az Iravadi, Salven, 
Menam és Mekhong. Éghajlat d.-en forró, é.-on mér
sékelt, a keleti part nagy viharoknak van kitéve. 
A vizbőség a talaj termékenységét emeli; terményei: 
thea, guttapercha, czukornád, kókuszpálma, dohány, 
rizs, gyapot, gyömbér, bors, indigó, ón, rubin és 
szaphir, sok elefántcsont. A lak. földmiveléssel, állat
tenyésztéssel, vadászattal és halászattal foglalko
zik. Részei : 1) Brit-Alsó-Birma és Brit-Felső-Birma, 
2) Siam, 3) Karen-ni, 4) Manipur s más angol hűbé
res területek, 5) Franczia-H. (Annám, Tonking, Kam
bodzsa, Alsó-Kokhinkina) v. franczia Indo Khina, 1. e. 
Az ind. nép 2000 körül Kr. e. telepedett meg e terü
leten, eleinte a brahma, majd 600 Kr. e. a buddha, 
700 Kr. u. a mohammedán hit vert gyökeret. Az 
egyes i. államokban maharadsák, főkirályok állottak, 
kiknek a radsák, a királyok voltak alávetve, a legki
válóbb i. király Vikramaditya volt 57. Kr. e., mely 
évtől a samvat aerát számítják. I.-ban Dárius 517. 
Kr. e., Nagy Sándor 326. Kr. e. hódított, a moham
medán terjeszkedés alatt a ghasnavidák és ghoridák 
uralma kezdődött, győzelmesen előnyomult Timur ta
tár khán is, kinek utóda Babér 1526. a Nagymogul bi
rodalmát alapította. Az európai népek közül először a 
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portugálok telepedtek meg I.-ban, kiket a hollandiak, 
angolok és írancziák követtek. Az angolok uralkodó 
helyzete a bengáliainábobon a Clive(l. e.) által aratott 
győzelemmel 1757. kezdődik, mely időtől fogva I. 
nagy része birtokukbakerült. 1877. jan. 1. hirdette 
ki Lytton lord alkirály Kelet-Indiának indiai császár
sággá való emelését. 
Indiai császárság, 1. India. 
Indiai nyelvek. India népeinek nyelve részben az 

indogermán v. árja, részben a dravida nyelvtörzshöz 
tartozik. Indogerm. nyelvek: a s z a n s z k r i t , mely 
nemcsak Indiának, hanem ált. az indogerm. nyelv
törzsnek legrégibb s legódonabb jellegű nyelve, ezen 
vannak irva a vallási iratok s a classikus irodalom (1. 
szanszkrit nyelv és irod.). A sz. származék-nyelvei: 
a p á l i (az indiai buddhisták nyelve), a k á v i (Java 
szigetén) és a p r a k r i t (népinyelvjárás),mely utóbbi
ból az idegen hódítók nyelveivel való keveredés utján 
a ma is élő indiai nyelvjárások származtak: a h i n d i, 
a h i n d o s t a n i v. u r d u (India általános közlekedési 
nyelve), m a r a t h i , b e n g á l i , s i n d h i , p e n d s á b i 
stb. A szanszkritból fejlődött a c z i g á n y nyelv (1. 
e.) is. A dravida-nyelvtörzshöz tartozó nyelveket 
mintegy 35 millió ember beszéli Dekhánban. 
Indiai oczeán, az Afrika, Arábia, az Indiai félszi

getek, Szunda szigetek és Ausztrália partjai által al
kotott óriás medenczét foglalja e l ; összefügg az At
lanti és Csendes tengerekkel, a Sarki tengerrel és ezek 
felé határa nem természetes. Az Atlanti tenger felé az 
afrikai Agulhas foka v. a k. hosszúság 20° és a Csen
des t. felé Tasmánia déli foka v. a k. hossz. 146° 
(Greenwich) vétetik határul. Területe 72'5 millió km 2. 
T a g o s u l t s á g a : Afrika és Arábia között a Vörös és 
Persa tengerek, Arábia és Irán közé ékelve földközi 
tengerei; az Ind félszigetek közt az Arab és Bengáli öb
lök és az Andaman szigetek s Malaccá közt az Anda-
mani partszéli tenger.— P a r t j a i és mélysége .Par t 
vonalai nincsenek összefüggésben a continens gyűrő
déseivel. Szabásuk azt mutatja, hogy medenczéje lezu
hant területrészek s Kelet-India és Afrika partjai tö
rés párkányainak vehetők. A mesozói kor elején Ausz
trália, India és Afrika között lévő szárazföld besüppe-
dése alkotta medenczéjét, mely jelenleg is sülyedésben 
van. Szigetei nincsenek s az atollok (1. e.) is aláme
rülnének, ha a polyp-telepek nem magasbitanák part
jaikat. Mélységei kevéssé ismeretesek. A partoktól 
csekély távolságra óriás mélységet találni. Legmélyebb 
része Jáva, Szumatra és Ausztrália mentén húzódik, 
hol már 100 m.-nyire a parttól 5000 m. mélységek 
vannak. Legmélyebb helye (Mentawi szigetek Trieste 
mellett) 5.665 m. A hajdani Lemuria helyén a Seychel-
lek és Lakedivok közt 4400 m.-nél is nagyobb mély
ségek vannak. A Ganges vidékét is 4000 m. örvény
nyel közelíti meg. Közepes mélység 3340 m. A talajt 
d. részében globigerina iszap fedi, é.-on a radiolaria 
iszap az uralkodó. Vizének sótartalma 35 ezredrész. 
F ő b b f o l y ó i : Limpopo, Zambesi, Tigris-Euphrat, 
Indus, Godaweri, Ganges-Brahmaputra, Krisna, Ira-
vadi, Salvin. 

Indiai szigettenger (Ázsiai szigett.), a Hátsó-India 
és Ausztrália közt fekvő szigetek, ter. 2,003.229 km 2, 
331/» millió lak. Jobbára spanyol és németalföldi bir
tok, feloszlik: 1) külső, 2) belső és 3) középszigetcso
portra (Borneo, Celebes). 

Indiai val lás . Az Indiát elfoglaló árják ős vallása a 
természet megszemélyesített erőinek imádásából állt 
(a v.édák t a n a ) , a mihez még a holtak lelkeinek 
tisztelete járult. A félsziget meghódítása s a külön

böző törzsek Összeolvadása után egy bonyolult val
lásrendszer fejlődött ki, melynek papjai a b rahmí3 
nok voltak s mely B r a h m á b a n (1. e.) tisztelte mini 
den létezés kútfejét. A brahmanismusnak hadat üzent 
a b u d d h i s m u s (1. Buddha), s e kettő máig uráj| 
kodó vallása Indiának. Nagy tért hódított magának 
az izlám is; a XVI. század óta a katholicismusnak, â  
XVIII. század kezdete óta pedig a lutherismusnak \é 
vannak hivei. 

Indián, pulyka, 1. e. 
Indiana, állam az észak-am. Egy.-Államokban, ter 

94.140 km 2, 2,192.404 lak. Földje igen termékeny 
ipara és kereskedelme élénk. Fővárosa Indianopolis a 
White River m., 125.000 lak. 

Indiánok v. indiánusok, az eszkimók kivételéve 
Amerika őslakói; külön emberfaj (1. Ethnogr. typusok 
I. Emberfajok 4. szines mellékletünket), melyet vörös 
bőrű v. amerikai fajnak neveznek. El van terjedve a 
magas északtól le Fokföldig, fő jellemvonása : vörös 
réz-szin, fekete haj, széles arcz; számos törzsre osz
lik s 5—600 nyelvet beszél; főbb családok és csopor
tok : a Missisippitől nyugatra az irokézek, a Missi-
sippi s a sziklahegység közt a Sioux v. Dakota-család. 
Összes számuk ma csak 9—10 millió; majdnem mind 
keresztények, nagy részök megtelepült, de vannak 
még vándortörzsek is. Nevöket onnan kapták, hogy 
Kolumbus első felfedező útjában az amerikai szige
tek felfedezésekor azt hitte, hogy Indiába érkezett s 
a lakosokat indianusoknak nevezte. 

Indián terület (Indián Territory), territórium az 
észak-am. Egyesült-Államokban, ter. 81.320 kms. 
1,864.990 lak., kik jobbára a keleti államokból ide 
telepitett indiánok. 

Indicativus (lat.), jelentőmód, 1. igemódok. 
Indicator v. jelző, 1) a vegyi elemzésben azon anyag, 

melynek színváltozásáról bizonyos vegyi folyamatnak 
végét pontosan fel lehet ismerni; — 2) készülék, mely 
a gőzhengerben uralkodó gőznyomást előtünteti, kis 
henger, melynek rugó által leszorított ramácsát a gőz 
emeli és a ramácsrudra erősített irón ennek mozgását 
letekerődző papirosra feljegyzi. 

Indicium (lat.), bűnjel. 
Indifferens (lat.), közömbös, részvétlen; indiffe-

rentismus, közömbösség ; indifferentia, közöny; két 
ellentétes erőnek azon állapota, midőn hatásaikat 
kölcsönösen megsemmisítik. 

Indigena, az ünnepélyesen honfiusitott; i.-atus 
honos (1. e.). 

Indignatio(lat.),megbotránkozás; i n d i g n á l ó d n i , 
megbotránkozni. 

Indigó, kék festékanyag, mely a keletindiai eredetű 

indigofera növényekben levő indicánbol ( N
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ződik erjedési folyamat utján. A kereskedésben az i. 
koczka alakban v. darabokban fordul elő, sötétkék 
szinü, földes törésű, dörzsölve rézvörös színűvé válik, 
a vizén úszik; fő alkotórésze az i. kék ( indigot in) , 
melyet fellengités utján vegyileg tisztán állítanak elŐ 
(mesterséges uton a kőszénkátrányból is), vizben és 
alkoholban nem, sűrített kénsav- és anilinban oldódik. 
Vasvitriol, szőlőczukor, zinkpor, kénarzén, korpa v. 
hugy által égvény jelenlétében oldható i. fehér ré 
válik, mely a levegőn ismét i. kékké élenyül; igy 
készül a festők hideg csávája és ezen alapul az i. 
festés; a kereskedésbe kerülő fajták közül legjobbak 
a bengáli, javai, guatemalai i.-cserje. 

Indigobarna, az indigó egyik alkotórésze, mely 
káliumban oldható. 



Indigobíbor, indigónak kénsavas nátriumban fel
oldása utján előállított kék festőanyag, melyet bí
borkéknek is hívnak. 
Indigocarmin, az i. enyvtől és i. barnától elvá

lasztott kénsavas indigó oldatából hamuzsir, chlór-
kálium és konyhasó vegyítése által előállított, indi-
gosulfonsavas káliumból álló csapadék, mely meg
törve és kisajtolva pép alakban kerül forgalomba; 
festésre, kék tinta előállítására .szolgál; keményítővel 
keverve a m o s ó - v . u j k é k e t adja. 
Indigo-cserje, növény a pillangósak (papiliona-

ceae) rendjéből. A festői . , i. tinctoria, miveltetik 
Bengália, Malabar, Madagaszkár, Ile de Francé, Ny.-
India területén, egyéb fajokkal szolgáltatja az in
digót (1. e.). 
Indigoenyv, az indigó egyik alkotó része, mely 

kénsavban oldható. 
Indigofekete, anilin-fekete, 1. anilin. 
Indigo-kivonat, sókat, indigo-enyvet és indigo-

barnát tartalmazó folyadék. 
Indigo-papir, i.-val befestett p., mely a chlór kimu

tatására és másolásra szolgál. 
Indigotin, 1. indigó. 
Indigovegyület, indigónak oldata süritett kensav-

ban, festésre szolgál. 
Indirect (lat.), nem egyenes, közvetett; i. adó , köz

vetett, fogyasztási adó (1. adó). 
Indisciplinált (lat.), fegyelmezetlen. 
Indiscret (lat.), meggondolatlan; titkot tartani nem 

tudó; i.-io (lat,), meggondolatlanság, bizalmas dol
gok kifecsegése. 
Indisponált (lat.), rosszkedvű, gyöngélkedő; in-

d i s p o s i t i o (lat.), kelletlenség, gyöngélkedés. 
Indítás, lóversenynél a futam megkezdése. 
Inditási elektromosság, 1. gerjesztés. 
Indítvány, javaslat vmely határozat hozatala tár

gyában; i.-i b ű n t e t t , oly bűncselekmény, melyet 
a bíróság csupán a sértett fél indítványára üldöz, az 

' i. azonban azon naptól számított 2 hó alatt teendő 
meg, melyen a bűntett v. vétség az indítványra jogo
sítottnak tudomására jutott. Bttk. 112. §. 
Individuum (lat.), egyed, egyén (1. e.); ind iv i 

duá l i s , egyedi, egyéni; i n d i v i d u a l i t á s , egyéni
ség (1. e.); i n d i v i d u a l i z á l á s , egyénítés (1. e.). 
Indo-brit birodalom, 1. India. 
Indogermánok ( i n d o e u r ó p a i a k , i n d o k e l t á k v . 

árj ák), azon nagy népcsalád, melynek tagjai csekély 
kivétellel egész Európát s nyugati Ázsiának nagyobb 
részét benépesítik. Őshazájukat régebben Közép-
Ázsiában, ujabban északi Európában keresik a tudó
sok. E népek rokonsága leginkább nyelveik rokon
ságában nyilvánul. Az indogermán nyelvcsalád 9 fő
csoportra oszlik: k e l t (ma már csak szórványosan 
él Nagybritánniában, Irlandban és a Bretagneban); 2) 
ge rmán (gót, német, hollandi, angol, dán, svéd) ; 3) 
lett (lithom, ó-porosz, lett); 4) s z l á v (orosz, bolgár, 
lengyel, cseh, szerb, vend); 5) g ö r ö g ; 6) i l l y r 
(albán); i t á l i a i (latin és a román nyelvek); 8) i r á n i 
(zend, persa, örmény); 9) i n d i a i (szanszkrit, prakrit 
és az uj-indiai nyelvjárások). 

. Indóház, vasúti állomásház, honnan az egyes 
vonatok indulnak. 
Indok, motívum, a cselekvésre ösztönző belső ok, 

vmely cselekedet, elhatározás stb. alanyi rugója. 
Indo-khinai félsziget, Hátsó-India (1. India). 
Indokolás, törvényjavaslat, v. hatósági határozat 

azon része, mely kifejti az okokat, melyek a javaslat 
v. határozat érdemleges részének hozatalánál irány

adók voltak. A bíróság érdemleges határozatait i.-ni 
tartozik. 
Indol, C G H J N , indigónak szinitése által keletkező 

vegyület, mely fehérnyék emésztésénél is fejlődik 
(hugyban, bélsárban) ; nagy, szintelen jegeczeket 
alkot, kellemetlen izü, savakkal sókat ád. A hugyban 
előforduló i. vegyületet (indican) sósav kékre festi. 

Indolens (lat.), közömbös, érzéketlen ; indolentia, 
közöny, érzéketlenség, nem-törődömség. 

Indonesia, a maláji v. indiai szigettenger szigetei
nek neve. 
Indor (Indore), állam brit Kelet-Indiában, brit véd

nökség alatt, ter. 21,755 km 3, 1.055,217 lak. Fővá
rosa I., 76,000 lak. 

Indossement (ol., in dosso = a háton), hátirat, for
gatmány (1. e.). 

Indra, a hinduk ősi főistene, később az alsórangu 
istenek ura. 

Indre (éndr), folyó Francziaországban, Tours alatt 
a Loireba folyik. Tőle nyerték nevöke.t : 1)1. depar-
tement, ter. 6795 km 2, 296,147 lak. Fővárosa Cha-
teauroux. — 2) I.-et-Loire depart, ter. 6114 km 3, 
340,921 lak. Fővárosa Tours. 
Inductio, gerjesztés (1. e.). 
Inductio (lat.), behozás, bevitel; a tudományos ku

tatásnak a deductióval (1. e.) szemben azon módja, 
mely az egyes, tapasztalati tényekből általános tör
vényre következtet; i n d u c t i v t u d o m á n y o k : a 
vegytan, természettan, társadalmi tud. stb. 

Inductiogépek, 1. gerjesztő gépek. 
Inductiomérleg, mérő készülék a fémek belső tu

lajdonságainak mérésére, még pedig azon hatások 
összehasonlitása alapján, melyeket a gerjesztett 
elektromos áram hoz bennök létre. 

Inductiós elektromosság, gerjesztett elektromos
ság (1. gerjesztés). 

Inductiv módszer, a tudományban az, mely nem 
általános tételekből von következtetést az egyes ese
tekre, hanem az egyes esetek alapján igyekszik az 
általános igazságokat, törvényeket megállapítani; 
ma már majdnem minden tudományszakban alkal
mazzák, de főleg a természettudományokban érvé
nyesül, melyeket ez okból i n d u c t i v t u d o m á n y o k 
n a k is neveznek. 

Indulat, hevesen nyilvánuló és kitörő érzelem, pl. 
lelkesedés, düh, öröm stb. 

Indulatszó, i n t e r j e c t i o , oly hang v. szócska, 
melylyel az ember szinte önkéntelenül fejezi ki vmely 
érzelmét, pl. oh, jaj, hm, lám, nosza stb. 

In dulci jubilo, zengjen vig énekszó, régi latin
magyar ének, Kudi Benedektől 1651-ből, közli Bogi-
sich Mihály. Őseink buzgósága (Bpest 1888.). 

Indulgentia (lat.), elnézés ; büntetés elengedése ; 
búcsú. 

Induló, m a r c h e , gyors utemü zenedarab, rendesen 
2 repriseből áll trióval */« ütemben. Nálunk legnép
szerűbbek a Rákóczy-, Klapka- stb. indulók. 

Indus (Sindhu), folyam Előindiában, Tibetben a Kai-
las hegységben ered, iránya é.-ny.-i, később déli, folyá
sában áttöri a Himalayát, 3200 km 2 h., felveszi a Ka
bult, Satledst.Karatsi vidékén, az Arab tengereb ömlik. 

Industria (lat.), tevékenység, szorgalom, ipar (1. e.); 
összesége mindazon müveleteknek, melyek utján a 
nyersanyagokat értékesitik, feldolgozzák ; i.-alismus, 
az ipari tevékenység túlsúlya vmely államban; 
i.-osus, tevékeny, szorgalmas, találékony. 

Inedita (lat.), kiadatlan iratok és művek. 
In efflgie (lat., képében), ha a bűntettes feltalál-



ható nem volt, kül. polit. bűncselekményeknél, az 
illetőnek képén hajtották végre nyilvánosan a bün
tetést. Gyakran alkalmazták a szabadságharcz alatt 
osztrák részről a hazánkból kimenekültekre. 

Inertia (lat.), tétlenség, tunyaság ; vis inertiae, a 
tétlenségben rejlő erő. 

Inexpressibles (ang., -szíbls), kimondhatatlanok; 
az angolok tréfásan igy nevezik a nadrágot. 

In extenso (lat.), egész terjedelmében, teljesen. 
Inez de Castro, 1. Castro. 
Infallibilis (lat.), csalhatatlan; infallibilitas, csal

hatatlanság (1. e.). 
Infamia (lat.), becstelenség, mely bizonyos meg

bélyegző cselekedetek következménye. Nagy jelentő
sége volt a rómaiaknál. Ott megkülönböztették a 
i.facti, mely a censorok ítélete folytán háramlott 
valakire és az i.juris, mely a törvényben gyökere
zett ; infamis, becstelen, nyomorult. 
Infandum, regina, jubes renovare dolorem, kimond-

hatlan fájdalmat parancsolsz, oh királynő, megújíta
nom, V i r g i l , Aeneis, II. én. 3. 

Infans (lat.), tul. csecsemő, a rómaiaknál a gyer
mek 7 éves koráig, Spanyolországban és régebben 
Portugálban is az uralkodó család összes tagjai
nak czime. 
Infanterie (francz.), gyalogság. 
Infarctus, tömülés; i. haemorrhagicus, szövet

közti vérhalmaz. 
Infectio (lat.), fertőzés. 
Infectiosus betegségek, fertőző betegségek (1. e.). 
Infelix (lat.), boldogtalan. 
Inferi (lat.), az alvilág, az alvilág lakói; ad inferos, 

a holtakhoz ; infcriák, halotti áldozatok. 
Inferioritas (lat.), alárendeltség; szellemi korlá

toltság. 
Infernalis, pokoli, ördögi. 
Infestálni (lat.), megtámadni, vkinek terhére lenni. 
Inficiálni, fertőzni. 
Infidelis (lat.), hitetlen ; hűtlen, régi jogunk sze

rint a felségsértő és pártütő. 
Infiltratio (lat.), beszürődés ; vmely szerv (p. o. 

tüdő) szövetének vizenyős folyadékkal, genynyel, 
savóval, izzadmánynyal való átivódása. 
Infinitas (lat.), végtelenség, határtalanság. 
Infinitesimalis számítás, felsőbb mathezis, vég

telen kicsi és végtelen nagy mennyiségekkel való szá
mítás ; 2 részre oszlik: differentiális és integrális szá
mításra (1. ezeket). 

Infinitivus (lat.), főnévi igenév, 1. igenév. 
Infinitum (lat.), a végtelen, a határtalan ; in i., a 

végtelenig. 
In flagranti, azaz crimine (lat.), a tett elkövetésé

nél, tetten érve. 
Inflexió (lat.), fénysugarak hajlitása, görbe vonal 

irányának elhajlása; i n f l e x i b i l i a , nem hajlít
ható szavak. 
Inflexiós pont, vmely sík görbének azon pontja, 

melynél domborúból homorú lesz v. megfordítva. 
In floribus, virágában, vmely hivatal jövedelmei

nek élvezésében. 
Influenczgép, az elektromosság előállítására szol

gáló azon gép, melynél az elektromosság az elválasz
tás (influentia) alapján állíttatik elő. A legelső i.-et 
H o l t z állította össze (1864) két firnájszszal bevont 
üvegkorongból; az egyik áll, a másik pedig ten
gelye körül forgatható ; ez utóbbi előtt áll a fémből 
készített gyűjtő; a gépet megindítása előtt kaut-
csuklappal töltik, illetőleg gerjesztik. j 

Influentia, a testekben végtelen mennyiségben^ 
lévő, de egymást lekötve tartó positiv és negativr; 
elektromosságnak elválasztása az által, hogy egy 
elektromos testtel közeledünk hozzá ; ez ugyanis a 
testben lévő és a saját elektromosságától külön-' 
nemű elektromosságot magához vonzza s leköti; 
az egynemű ellenben szabaddá lesz s könnyen' 
elvezethető, ha pl. egy pillanatra a földdel össze
kötjük ; és ha ezután az elektromos testet eltávolít
juk, az általa lekötve tartott elektromosság a veze
tőn szabadon szétoszlik. Az i.-án alapszik az elek
tromosságnak egyik előállítási módja. 
Influenza, h u r u t - á r , orosz nátha, többnyire a 

nyákhártyák hurutjában (nátha, hörghurut, tüdő
hurut, bélhurut) nyilatkozó heveny fertőző bánta
lom, melynek okát az 1892. Pfeiffer által felfedezett 
influenza-bacillusban vélik. Tünetei általános rosz-
szullét, fejfájás, gyorsan 39 —41°-ra emelkedő láz, 
fájdalmak a hátban, végtagokban, hurut. A láz 
rendesen 1 — 2 nap alatt magától gyorsan leszáll, 
azonban a legkülönbözőbb szerveken (szem, fúl, 
agy, tüdő stb.) fellépő szövődmények gyakran ve
szélyessé teszik az i. jellegét. Utótünetek, mint nagy
fokú gyengeség, idegesság, idült hurutok sokáig 
fenmaradnak. Járványokban szokott fellépni, igy 
az utóbbi években egész Európát ismételten bejárta. 
Kezelés: izzadás előidézése, phenacetin, salol, naph-
tol, salipyrin, natr. salicyl., exalgin. 

In folio (lat.), ivrét alakban. 
Informatio (lat.), tanítás, tájékoztatás, tudakozó

dás ; i n f o r m á l n i , tájékoztatni v. tájékozást sze
rezni ; informativum, felvilágosítást adó, tájékoztató. 

Informitas (lat.), alaktalanság, idomtalanság. 
Infula (lat.), fehér szalag, melyet a rómaiaknál a 

papok, Vesta szüzei és áldozók az isteni tisztelet köz
ben homlokukon hordottak, később mindenféle ünne
pélyes alkalmakkor még az istentisztelet tárgyaira 
is alkalmazták, mint a sérthetetlenség és szentség 
jelvényét. Ma a püspökök, apátok fövegének elneve
zése (1. mitra). 

Infusoria, ázalagok (1. e.). 
Infusum (lat.), forrázat; főzet. 
In futurum (lat.), a jövő számára. 
Inga, növény a mimosák rendjéből. Marthae, Kelet-

Indiában, Chilében, nagy csersavtartalmu terméseit 
(algarobilla) cserzésre használják. / . globosa, dourafa-, 
a forró-övi Afrikában, lisztes magvát pörkölik (su-
dáni kávé). / . vera, Nyugat-Indiából, szolgáltatja a 
kuba-, grenadilla- és kókusfát. 

Inga, tágabb ért. minden súlypontja fölött felfüg
gesztett s e felfüggesztési pont körül forgatható 
test; szorosabb ért. az ily módon felfüggesztett s 
alsó végén súlyt hordó rud. A nyugalmi állapotából 
(függélyes helyzetéből) kimozdított i. a nehézkedés 
folytán mindaddig lengésben marad, mig a tengely 
és levegő súrlódása a lengéseket mindegyre lassít
ván, végre nyugalomba hozza. Az i. törvényei a 
következők: 1) kis lengésü kitéréseknél a lengési 
idő tartama egyenlő; — 2) ugyanazon helyen a 
különböző hosszúságú ingák lengési ideje ugy 
viszonylik egymáshoz, mint a hosszúságok négyzet
gyökei ; — 3) különböző helyen a lengési idők 
négyzetei visszásán aránylanak a nehézkedési gyor
suláshoz. Nálunk az 1 m. hosszú inga másod
perczenként 1-et leng. Az i.-nak igen sok alkalma
zása van, igy: a föld forgásának bebizonyításá
nál, a gyorsulás meghatározásánál, órák szabályo
zásánál stb. 



Inga-óra, olyan óra, melynél a járás szabályozása 
inga által történik ; az inga nélkül az óra hengerét 
a súly egyenletesen gyorsuló mozgásba hozná, de 
az inga kampója fogaskerék közvetitése által a moz
gást ugy szabályozza, hogy e kerék egy lengés alatt 
csak egy foggal forog előre. E lengés időtartamát az 
inga hosszabbítása által hosszabbá, illetőleg rövidí
tése által rövidebbé lehet tenni. 
Ingatlan, ingóság ; ingatlan azon tárgy, melyet 

lényege sérelme nélkül helyéből elmozdítani nem 
lehet, ingóság az, melyet lehet. Ingatlan a föld és 
minden ami vele összefügg, pl. álló termés, valamint 
mindaz, ami ingatlan dolog tartozéka, pl. a ház 
ablakai, ajtó; minden egyéb dolog ingó. 
Ingeborg, a Frithjof-mondában (1. e.) szereplő nő

alak; Sárosy Gyula álneve fogságban irt néhány köl
teményében (»1. önszületése napján*). 
In generalibus (lat.), általánosságban. 
Ingénieur (francz., énzsenyőr), mérnök (1. e.). 
Ingeniosus (lat!), elmés, leleményes, szellemes. 
Ingerentia (lat.), beavatkozás. 
Ingermanland, a finni öböl mellett fekvő része a 

sz. pétervári kormányzóságnak, az oroszok ez egy
kor svéd tartományt 1702. foglaltakéi. I.-nak lakói 
az ingriaiak voltak. 
Ingó gőzgép, főleg hajóknál alkalmazzák, 1. gőzgép. 
Ingolstadt, város és erősség Felső-Bajorországban 

a Duna m., 18.000 lak. 1472—1800. hires egyetem. 
Ingóság, 1. ingatlan. 
Ingovány, sárrét, oly láp, melyet homokos v. laza 

földrétegek fednek és mely kisebb egyenetlenségeket 
mutat; gyakran éger, füz, jegenye, vmint fenyőfák
kal van benőve. Közvetlen a szilárd lepel alatt van 
a lápviz, mely sok helyütt napfényre jön. 
Ingredientia (lat.), valamely anyag hatékony al

katrészei. 
Ingres (engr) J á n o s Á g o s t o n D o m o k o s , fran

czia festő, szül. 1781. szept. 15. Montaubanban. 
1834—41. a franczia akadémia igazgatója Rómában, 
f 1867. jan. 13. Parisban. A classikai iskola híve. 
Ingyenélők, fővárosi életkép Vido r Páltól (1889). 
Inhalatio (lat.), belégzés (1. e.); i n h a l á l ó esz

köz, 1. u. o. 
Inhártya, porczhártya, sclerotica, 1. szem. 
Inhibitio (lat.), tilalom, különösen a felsőbb ható

ságnak az alsóbbhoz intézett eljárási tilalma. 
In hoc signo vinces, e jelben fogsz győzni, ily 

feliratú kereszt jelent meg a monda szerint az égen 
Nagy Konstantin császárnak 312., mikor Maxentius 
ellen hadba vonult. 
In infinitum (lat.), a végtelenig. 
In integrum restitutio (lat.), visszahelyezés az 

előbbi állapotba. 
Initiale (lat.), nagy kezdőbetű. 
Initiative (lat.), kezdeményezés. 
I. N. J. = in nomine Jesu (lat.), Jézus nevében. 
Injectio (lat.), befecskendezés (1. e.). 
Injector, olyan szivattyú, melynél a vizet gőz

sugár által emelik fel s szorítják rendeltetési helyére; 
főleg a gőzkazánokhoz szükséges tápviz emelésére 
használják. Legismertebb a Giffard- és K ö r t i n g -
féle injector. 
Injuria (lat.), sértés, sérelem. 
Injuria (lat.), jogsérelem, a rómaiaknál különösen 

azon sérelmek, melyek a személy, mint jogalany ellen 
voltak intézve. 
Inka, Peru egykori uralkodóinak neve. 
Inke, község Somogy m., 1695 lak. 

Inkerman, helység a Tsernaja völgy végénél, Seba-
stopol m., hol 1854. nov. 5. az angolok és francziák 
az orosz hadsereget megverték. 

In loco (lat.), helyben. 
In medias res (lat.), a dolgok közepébe vágni; a 

dolog érdemére térni. 
Inn, folyó, Felső-Engadinban (Svájcz), a Lungin 

tóból ered, a felső-engadini tavakon (Seba) átfolyik 
és Finstermünzon át lép Tirolba, egy darabig Bajor
ország és Felső-Ausztria közt a határfolyó s Passau-
nál a Dunába szakad. Halitól kezdve hajózható. 

In natura (lat.), természetben, a maga valóságában. 
Innervatio (lat.), beidegzés ; az idegek hatása a 

szervek működésére. 
Innichen, helység Tirolban, Lienz mellett, a Puster-

völgyben ; közelében fürdő. 
Innocent F e r e n c z , festő és rajztanár a bpesti II. 

ker. főreáliskolában, szül. 1859. Bpesten. Festett tör
ténelmi és vallásos tárgyú képeket. 

In nomine dei (lat.), isten nevében. 
Innoválni (lat.), ujitani; innovatio, ujitás. 
Innovecz hegység, a Kis-Tátra hegységnek része, 

az ölyvedi hágótól d.-re szabályos gerinczczel húzó
dik é.-d. irányban a Vág és Nyitra völgyei között. A 
Vághoz közel húzódó főgerinczéről lejtője arra mere
deken esik, mig k. lankáját d.-k.-re csapó völgyek 
szelik. A hegység felépítésében a Vág völgye által el
választott Kis-Kárpátokra emlékeztet; magva gneisz 
és gránit, melyet kréta, jura és triász (mészkövek és 
dolomit) képződmények öveznek. Főcsúcsai: Innovecz 
(1051 m.), Javorina (953 m.), Temetvényi várhegy 
(604 m.), Gáborhegy (267 m.); tovább csak alacsony 
dombvidék, melynek végső hullámai a síksággal ol
vadnak össze. 

Innsbruck, Tirol fővárosa az Inn m., 23.000 lak. 
(külső részeivel 30.000). Az Inn- Arlberg és Etsch-Bren-
ner vasutvonalak találkozásánál, a tartománygyülés 
és helytartó székhelye, egyetem (1677 óta), múzeum 
(Ferdinandeum), császári palota, füvészeti kert. Elénk 
ipar és kereskedelem. Az udvari templomban van 
I. Miksa császár remek síremléke, Magyarországra 
vonatkozó néhány szép domborművei. A levéltárban 
is sok Magyarországra vonatkozó anyag van. Köze
lében Ambras kastély és régiséggyüjtemény. 

In nuce (lat.), dióban, azaz röviden, dióhéjban. 
Inoculatio (lat.), oltás. 
Inopportunus (lat.), alkalmatlan, kényelmetlen. 
In optima forma (lat.), a legjobb alakban, teljes for-

maszerüséggel. 
Inosit (lat.), húsczukor. 
In pace (lat.), békében. 
In parenthesi (lat.), zárjel közt, mellesleg (mondva). 
In partibus infidelium (lat.), a hitetlenek területén, 

a XIII. század óta azon egyházmegyéket nevezik 
igy, melyek iszlám uralom alá kerültek s igy püspö
keik helyöket el nem foglalták, hanem csak a czimet 
viselték ; a török uralom idején számos magyar püs
pökség is in p. inf. feküdt s püspökük csak czim-
zetes volt. 

In persona (lat.), személyesen. 
In petto (ol.), szivén (viselni), kilátásban levő. 
In pontiíicalibus (lat.), teljes papi díszben. 
In praxi(lat.),a gyakorlatban, a közönséges életben. 
In puncto (lat.), illetőleg, vmire vonatkozólag. 
Inquilinus (lat.), zsellér. 
Inquisitio (lat. = vizsgálat), a római kath. egyház 

által az eretnekek nyomozására. és kiirtására szer
vezett Ítélőszék. Eredete a középkorba vezethető 



vissza, de rendszeressé III. Incze tette az 1215. late
rani zsinaton, a püspökökre bizva annak vezetését. 
IX. Gergely 1232 —33. a domonkosrendiek kezébe adta 
az inquisitori jogot, kik ez által az egész ker. világ
ban nagy hatalomra tettek szert. IV. Incze 1252. el
rendelte a kinzások alkalmazását az esetre, ha a vád
lottak az eretnekség vádját nem akarják beismerni. 
A kínvallatásokat kezdetben a világi hatóságok, IV. 
Orbántól kezdve maguk a domonkosrendiek vezették. 
Az i. büntetései között az egyházi fegyelmeken kí
vül legszelídebb volt az örökös fogság, később az 
elevenen való megégetés (autodafé, 1. e.) lőn általá
nossá. Ha az elitélt megtért, kegyelemkép megfojtot
ták s csak holttestét égették meg. Az i. leghatalma
sabb volt Spanyolországkan, hol kath. Ferdinánd 
alatt 1480. hozatott be a moriscok ellen, s csak I. 
Napóleon 1808. decz. 4-iki rendeletével töröltetett el. 
Legtovább tartott a pápai államban, itt 1852. hoza
tott a legutolsó ítélet, mely a protestantismusra át
tért Madiai házaspárt gályára küldte. 

Inquisitionalís per, nyomozó per, melyben a biró 
esetleg a felek előadására való tekintet nélkül hiva
talból kutatja a tényállást és elrendeli mindazt, amit 
annak felderítésére szükségesnek tart. Ezen alapul a 
mai büntető per, házassági elválások eseteiben a 
katholikusoknál a szentszékek alkalmazzák. 

Inquisitor (lat.), vizsgáló biró; az inquisitio tör
vényszékének birája. 

I. N. R. I. a Jesus Nazarenus Rex Judaeorum 
(Názáreti Jézus, a zsidók királya) latin szavak kezdő 
betűi; állítólag Pilátus tétette Jézus keresztfájára. 
Inscenirozni (lat.), szinre hozni, rendezni. 
Inscriptio (lat.), bejegyzés; követelésnek az állam

adósságok könyvébe jegyzése. L. érdemdijazás. 
Insectum (latin), rovar, insectivora, rovarevők ; 

insectologia, rovartan. 
Inséparables (francz., enszéparabl), elválhatatla-

nok ; törpe papagájfaj neve. 
Inserálni (lat.), beigtatni, hírlapban közzétenni, 

hirdetni; i n s e r a t u m , hirdetés. 
Insignia (lat.), jelek, jelvények vkinek állása, rangja 

külső megismertetésére. 
Insinuatio (lat.), bekebelezés, kézbesités, ráfogás. 
Insolens (lat.), szemtelen; insolentia, szemtelenség. 
Insotfd (lat.), állhatatlan, megbízhatatlan. 
In solidum (lat.), egyetemlegesen. 
Insolvens (lat.), fizetésképtelen; i .-entia, fizetés

képtelenség (1. e.). Tőzsdei ért. i. azon tőzsdei láto
gató, ki kötelezettségeinek az esedékesség napján 
megfelelni nem képes; nevét a tőzsdehelyiségben ki
hirdetik és addig, mig ügyeit nem rendezte, a tőzs
déről ki van zárva. 
In spe (lat.), jövendőbeli, reménybeli. 
In specie (lat.), kivált, különösen. 
Inspectio (lat.), felügyelet, szemle; inspector, gond

nok, felügyelő; inspectoratiis, felügyelőség. 
Inspiciálni (lat.), vmire felügyelni, vmit megvizs

gálni, csapatok fölött szemlét tartani. 
Inspiratio (lat.), belélegzés, isteni sugallat; i n s p i 

r á l n i , sugalmazni. 
In spiritualibus (lat.), lelkiekben, lelkészi teen

dőkre, t. i. megbízott, feljogosított. 
Installatio (lat.), beiktatás. 
Instálni (lat.), kérni, könyörögni. 
Instancia (lat.), instare-ból, annyit tesz, mint áll

hatatosság jogainak védelmében. Innen azután jelenti 
a felebbezési forumokat, melyek a jogkeresőnek ren
delkezésére állanak, továbbá a kérvényt magát. 

In statu quo (lat.), azon állapotban, rnely t. i. jelef| 
leg fennáll. 

Instinctus(lat.),ösztön; i n s t i n c t i v , ösztönszerű! 
Instituálni (lat.), berendezni, intézkedni; instüutum® 

intézet. .1 
Institut de Francé (francz., ensztitü de fransz), aj 

párisi tud. és műv. akadémiának közös elnevezése ;fj 
az i. az ország első tudományos testülete, mely ötf 
külön testületből v. osztályból áll ; ezek a követ-i 
kezők: l ) a c a d é m i e f r a n c a i s e 40 tagból, a fran-í 
czia nyelv és irodalom művelői számára, alapíttatott 
1635 ; — 2) a. des i n s c r i p t i o n s et des belles-
l e t t r e s 40 tagból, a történelmi, régészeti és nyelvé
szeti tudományok számára, alakult 1663-ban; — 
3) a. de s s c i e n c e s 7 8 tagból, az összes természet
tud., orvostan stb. számára, alakult 1666; — 4) a.des 
b e a u x - a r t s , 51 tagból, a szépmüvészetek szá
mára, alakult 1648; — 5) a. des s c i e n c e s mora.-
les e t p o l i t i q u e s 4 7 tagból, a jog- és államtudo-; 
mányok számára, alakult 1816. ; áz 5 akadémiának 
közös neve: Inst. de. Fr . ; az utóbbi három több 
osztályra oszlik ; a rendes tagok 1200 frank évi fize-
tést és az üléseken való jelenlétért dijat, a több 
tag csak ilyen dijat kap. 

Institutio (lat.), 1) intézmény ; — 2) behelyezés, 
iktatás; i. canonica v. collativá tituli, a kánonjogban 
az egyházi hivatal viselésére való jogosítvány meg
adása a felettes hatóság részéről. 

Institutiones, neve a Justinian-féle corpus juris 
civilis első bevezető részének, mely a jog alapfogal
mait tartalmazza és a jogtudományokba bevezetésül 
szolgál. 533-ban bocsátották közre és Gaius (1. e.) 
hasonnevű műve után készült; i. juris canonici, a 
kánon törvénytár egyik függeléke. Lancellotus Pál 
készítette 1605. IV. Pál pápa meghagyásából. 

Instruálni (lat.), berendezni, birtokot felszerelni; 
betanítani, utasítani, instructio, utasítás; instructor, 
tanító ; instructiv, tanulságos ; instructus fundus 1. 
fundus. 

Instrumentum (lat.), eszköz, hangszer. 
Insubordinatio (lat.), engedetlenség, fegyelmezet

lenség. 
Insultus (lat.), sértés; i n s u l t á l n i , sérteni. 
In summa (lat.), egészben véve, összesen. 
Insurgens(lat.),felkelő; i n s u r r e c t i o , felkelés,l.e, 
In suspenso (lat.), függőben, eldöntetlenül. 
Intabulatio(lat.), betáblázás, bekebelezés (1. ezeket). 
Intact (lat.), érintetlen, kifogástalan. 
Intarsia (ol.), fa mozaik, melyet, főleg a XV. század

ban Olaszországban alkalmaztak ; i. fes tés , a bera
kott munkának fára való festés általi utánzása. 

Integrális számitás, a felsőbb mennyiségtan máso
dik része, a differentiális számítással ellentétes mü
velet. Ha vmely függvény deriváltja f (x) (1. derivált) 
adva van, ugy az eredeti függvényt az i. sz. által nyer
jük, és ezen eredeti függvényt vagyis f (x) integráli
sát / f (x)dx-\ jelölik. Ezen jel a határozatlan inte
grálisé, mig a határozott i.-é f\ (x)dx, mely azt 
jelenti, hogy az integrális x-nek a és b határértékei 
között lett véve./ jel más alakja S-nek (summatio), 
mert az i. végtelen sok végtelen kis mennyiségnek 
az összege. 

Integrálni, az integrális számítást végrehajtani. 
Integritás (lat.), épség, teljesség, tisztesség. 
Intellectus (lat.), ész, értelem ; intellectualis, ér

telmi, ismereti, szellemi. 
Intelligentia (lat.), értelem, ismeret; intelligens, 

értelmes. 



Intendáns (lat.), főfelügyelő, legfőbb vezetője ud
vari színháznak ; a bpesti nemzeti és operaszínház
nak élén i. áll; a kolosvári nemzeti színházat is i. 
vezeti; a belügyminiszter nevezi ki. 
Intensio (lat.), a belső erő megfeszítése, fokozott 

működése, míg az extcnsio térbeli kiterjedés. 
Intensiv, belterjes, belsőleg ható, erélyes. I. g a z 

daság (szemben az extensivvel, 1. e.) az, mely vmely 
terület kihasználására nagyobb tőkét és több munka
erőt fordit. 
Intentio (lat.), szándék, czélzat. 
Intentionisták, a festészetben 1. impressionisták. 
Inter arma silent leges (lat.), a háború alatt hall

gatnak a törvények, C i c e r o szavai (ProMilone4,10), 
vagy : silent Musae, hallgatnak a Múzsák, szünetel 
a tudomány és költészet. 
Intercalaris (lat.), időközi, időközre érvényes ; 

i. annus v. dies, szökő év v. nap ; intercalare, idő
közi kamat, javadalomnak üresedés közben való 
jövedelme. 
Intercessio (lat.), kezesség, zálogadás másnak adós

sága biztosítására v. ennek magára vállalása. 
Interconfessionalis (lat.), több felekezetre vonat

kozó (intézkedés v. törvény). 
Interdictum (lat.), 1) tilalom; — 2) a római jogban 

a praetorok által behozott keresetek elintézésének 
egyik módja, melynek nem czélja a peres ügyet elin
tézni, hanem csak ideiglenes állapotot teremt, mig a 
magistratus által kirendelt biró határoz, tehát vmely 
parancs v. tilalom; — 3) a kánonjogban azon egy
házi büntetés, mely az istentiszteletet egyáltalán (i. 
generált), v. csak bizonyos helyen (i. locale) eltiltja; 
manapság csupán az i. personale szokásos, midőn 
egyes személyeket zárnak ki az istentiszteletben való 
részvételből. 
Interessé (lat.), különbség; jogi értelemben id quod 

interest, azon haszon v. kár, melyet vmely cselek
mény előidézett és melylyel annak vagyona, akit érde
kel, nagyobbodott v. kisebbedett; — érdek; i.-ans, 
érdekes, feltűnő; i n t e r e s , kamat. 
Interferentia (lat.), találkozó hullámok kölcsönös 

hatása. Két fénysugár, mely ugyanazon fényforrás
ból ered, egymással találkozván, a befutott utak kü
lönbözetének megfelelőleg egymást erősbitheti, gyön
gítheti v. megsemmisítheti, a szerint, a mint 2 hul
lámhegy és két hullámvölgy, vagy egy hullámhegy 
hullámvölgygyei esik egybe. Vmely, sugarak által 
megvilágított síkon tehát váltakozva világos és sötét 
csíkok látszanak és ha nem egynemű, hanem p. o. 
fehér fényt alkalmazunk, akkor mindenféle szinü csí
kok lépnek fel (Fresnel kísérlete). Vékony, átlátszó 
testek a felülről és alulról tükröződő fénysugarak in-
terferentiája folytán vastagságuknak megfelelőleg 
egynemű fényben világosak v. sötétek, összetett fény
ben élénken színezettek (p. o. a szappanbuborék, a 
vízen uszó vékony terpentinréteg, üvegek v. kristá
lyok hasadékaiba szorult levegőréteg, stb.). A hang
hullámok i.-ája által okozott tüneményekről 1. hang. 
Interim (lat.), időközben, ideiglenesen; i.-i s z t i k u s, 

ideiglenes; i . - e l i smervény , ideiglenes elism. 
Interjectio (lat.), indulatszó, 1. e. 
Interlaken, Aarmühle helység része Bern svájczi 

kantonban a brienzi és thunitó közt, klimatikus gyógy
hely; regényes fekvése miatt nagyban látogatják. 
Interlinearis (lat.), sorközi; i. versio, az eredeti 

szöveg sorai közé irt fordítás. 
Intermaxillaris csont, Goethe-féle csont, az emlős

állatoknál a két felső állkapocscsont (ossa maxillaria 

sup.) között fekvő két csontrészlet, mely majmoknál 
és embereknél korán egybeforr a felső állkapocscsal. 
Goethe fedezte fel őket. 

Intermezzo (ol.), közjáték, felvonásközök kitölté
sére szolgáló mulattató művecske; közbejött esemény. 

Intermittens, láz, váltóláz. 
Internálni (lat.), belebbezni, főleg politikai mene

kültek számára az ország belsejében állandó tartóz
kodási helyet kijelölni. 

Internationale (lat.), nemzetközi munkásszövetke
zet, 1864. Marx Károly (1. e.) alapította, hogy elő
készítse a munkások szervezésével a szoczialis forra
dalmat. Elén a központi főtanács állt. A hetvenes 
évek elején hatalmas szervezetével veszélyessé kez
dett válni az egyes államokra, melyek tilalmat bocsá
tottak ki ellene. Később egyenetlenség támadt benne 
s a szélső elemek, Bakunin (1. e.) hívei, a tett propa
gandájának emberei stb. kiváltak belőle; ez utób
biak a szélső anarchismus hívei. Időnkint con-
gressusokat tartott ; az elsőt 1872. Hágában; utol
jára 1891. Brüsszelben; a r a n y i.-nak a pénzvilá
got, f eke te i.-nak a jezsuitákat nevezik. 

Internationalis (lat.), nemzetközi, több államra és 
nemzetre vonatkozó. 

Internuntius (lat.), pápai követ olyan kisebb álla
moknál, hol rendes követség felállítása nem szüksé
ges ; egykor a portánál levő osztrák nagykövetet is 
igy nevezték. 

Internus (lat.), belső; internátus, tanintézet, mely
ben a növendékek benlaknak. 

Interpellatio (lat.), közjogi értelemben az ország
gyűlés tagjai által vmelyik miniszterhez v. az egész 
kormányhoz intézett kérdés, melyre az illető szak
miniszter v. a miniszterelnök válaszolni tartozik. Az 
elnöknek jelentendő be, s a miniszter v. rögtön, vagy 
később felelhet; minden hónap első ülésében az elnök 
felolvastatja az i.-kat, melyekre az illető miniszter 
még nem adott választ. A választ az illető ház vagy 
tudomásul veszi, v. pedig tárgyalja. J o g i értelemben 
annyi, mint a hitelező fizetési felszólítása adósához. 

Inter pocula (lat.), poharazás, ivás közben. 
Interpolatio (lat.), vmely irat szövegének megha

misítása egyes szavak, mondatok stb. betoldása által. 
Interpretálni (lat.), értelmezni, magyarázni; inter-

pretatio, magyarázás, értelmezés; interpretator, ér
telmező, tolmács. 

Interpunctio (lat.), irásjelzés, írásjelek felrakása.-
Interregnum (lat.), időközi kormányzat, azon idő, 

mely a fejedelem halála v. lemondása és az uj fejede
lem beiktatása között eltelik. Igy nevezik kül. Német
országban a IV. Konrád halála és Habsburg Rudolf 
megválasztásáig eltelt időt (1254—1273.). 

Interrogatio (lat.), kérdés; i-tivum, kérdő névmás. 
Interusurium (lat.), időközi kamat, levonás, melyet 

az adós a hitelező engedélyével eszközöl, ha adós
ságát a lejárat napja előtt lefizeti. 

Intervallum (lat.), a zenében h a n g k ö z , vmely 
hangnak egy másik hangra vonatkozó viszonylagos 
magassága. Bőv. 1. skála. Lucidum intervallum, elme
betegeknél a tiszta elméjű időközök. 

Interveniálni (lat.), közbe lépni, beleavatkozni. 
Interventio (lat.), beavatkozni (1. b.-i jog). 
Interview (ang., intervju), látogatás, hirlaptudósi-

tók látogatása szereplő egyéneknél, hogy ezek néze
tét vmely közérdekű dologról megtudják s közzé
tegyék. 

Inter vivos (lat.), élők között. 
Intés, felszólítás vmely kötelezettség teljesítésére. 



Intestat-örökség, 1. törvényes öröklés. 
Intestina (lat.), belek (1. e.). 
Intézet, vmely jelentékenyebb (tanügyi, emberbaráti 

stb.) czél megvalósítása végett szervezett intézmény. 
Intézmény, általában intézet, rendelkezés, különö

sen az állam czéljainak elérésére szolgáló szervezet, 
pl. közigazgatási, igazságügyi s tb . ; összeségök 
teszi az alkotmányos szervezetet. 

Intézvény (ol, tratta), a váltó kibocsátójának ( intéz-
v é n y e z ő ) azon Ígérete, hogy a benne megnevezett 
egyén ( i n t é z v é n y e z e t t ) az i. birtokosának (in-
t é z v é n y e s ) v. ennek rendeletére fizetni fog, tehát 
felszólítás az i.-ezetthez, hogy fizessen és felelősség 
az iránt, hogy ezen felszólításnak eleget fog tenni, 
különben az i.-ő tartozik fizetni. Ép ezért a i.-ő csak 
feltételesen van kötelezve, az i.-es keresi az i.-ettnél 
a fizetést; ezt óvással tartozik igazolni, különben az 
i.-ő fel van mentve. I.-ezett váltó tehát az, melyben 
i.-ett van megnevezve; ha a kibocsátó maga az i.-zett, 
akkor i.-ezett saját váltó. (L. váltó.) 

Inthronisatio (lat.), püspökök és apátok ünnepé
lyes beiktatása egyházi méltóságukba. 
Intim (lat.), bizalmas, meghitt; intimus, valakinek 

bizalmasa; intimitás, benső viszony. 
Intimatum (lat.), rendelet; az egykori helytartó ta

nács rendelete, intéz vénye főleg a vármegyékhez. 
Intimidálni (lat.), megfélemlíteni. 
Intoleráns (lat.), türelmetlen máshitü v. nézetű irá

nyában; iníolerantia, türelmetlenség. 
Intonálni (lat.), rázendíteni. 
Intoxicatio (lat.), mérgezés. 
Intrada (spany.), bevezető zene, beköszöntő, kezdet. 
Intrados, bolthas, 1. bolt. 
Intra muros (lat.),a falakon belől; nem nyilvánosan. 
Intransigens (lat.), engesztelhetetlen; a szélső pár

tokat intransigenseknek nevezik. 
Intransitiv (lat.), át nem ható, benható (1. e.) ige. 
Intransportabilis (lat.), el nem szállítható. 
Intregald, község Alsó-Fehér m., 1358 lak. 
Intrigue (franczia, intrig), fondorlat, cselszövény, 

bonyodalom; i n t r i g a n s v. intr ikus,fondorkodó; 
i n t r i g á l n i , fondorkodni. 

Introductio (lat.), bevezetés. 
Introitus (lat.), belépés, bevezetés, kezdet. 
Intubatio, a croup v. torokdiphteria folyamán 

jelentkező álhártyás gégelob kezelésében a légcső
metszés helyett használt eljárás, melynek eszméjét 
Bouchut franczia orvos pendítette meg 1859-ben, 
míg a kivitel módját O'Dywer new-yorki orvos fe
dezte fel 1885-ben. Ezen eljárás lényege, hogy a 
légcsőbe bronz-massából készült fémcsövecskét ve
zetnek, mire a légzés megkönnyebbül, szabaddá lesz. 
Nálunk Bókai János tanár ismertette először (1891.). 
L. Közlemények a fertőző kórokról. Dr. Bókai János, 
Budapest, 1892. 

Intuitio (lat.), szemlélődés; i n t u i t i v , a mi a 
szemlélődés, belső ösztön v. sugallat s nem a gon
dolkodás eredménye. 

Inulin, a fészkes növények gyökerében előforduló 
keményítő-, lisztszerü anyag, mely forró vízben oldó
dik, kihűlésnél ismét kiválik; kénsavval czukrot ád. 

Inundatio (lat.), elárasztás; i.-s t e r ü l e t , elárasz
tott t., ártér. 

In usum Delphini, 1. ad usum. 
Invaginatio (lat.), bélbetüremkedés (1. miserere). 
Invalidálni (lat.), bíróilag vmit érvénytelennek 

nyilvánítani. 
Invalidus (lat.), rokkant. 

Invasio (lat.), ellenséges betörés. 
Invectiva (lat.), szóbeli sértés. 
Inventarium (lat.), leltár (1. e.), inventura, leltá

rozás. 
Inventio (lat.), feltalálás, lelemény. 
In verba magistri jurare (lat.), a mester szavaira 

esküdni, vakon hinni a tanitó szavainak. 
Inverness (invernisz), skót grófság, ter. 11.021 km', 

88.362 lak. Fővárosa I., 18.000 lak. 
Inversio (lat.), szó- v. mondatfordulat, a rendes 

szórendtől és mondatfüzéstől eltérő szerkezet. 
Invertebrata (lat.), gerincztelen állatok. 
Investigálni (lat.), fürkészni, nyomozni. 
Investitio (lat.), beruházás. 
Investitura, felruházás, különösen a magasabb egy

házi méltóságok jelvényeivel, püspököknél gyűrűvel 
és pásztorbottal. I . -v iszá ly , a VII. Gergely és IV. 
Henrik ném. császár között 1075-ben kitört viszály
kodás a püspökök és apátok i.-ja miatt; folytatták 
a vitát Gergely vmint Henrik utódai, s csak 1122-ben 
ért véget a wormsi concordatummal, melyben a csá
szár lemondott az i.-ról és csupán a választásra való 
felügyelet jogát tartotta meg. 

In vino veritas (lat.), borban van az igazság; má
moros fővel az ember kifecsegi az igazságot. 

Invisus (lat.), nem látott; ab invisis, látatlanban. 
Invitálni (lat.), meghívni, vmire felkérni. 
Invita Minerva (lat.), M. akarata ellenére, azaz a 

szükséges képességek nélkül. 
Invocatio (lat.), segélykérés (1. e.). 
Involutio (lat.), vmely egyenes pontjainak v. vmely 

síkban fekvő, egy pontból kiinduló egyenesek páros 
összetartozandósága olyképen, hogy vmely párnak 
egyik pontjával a másik is adva van; fontos az ujabb 
mértanban. 
íny, palatum, a szájüreg boltozata, melyet elül a 

nyákhártyával bevont kemény szájpad (inycsont, 
felső állcsont), hátul a nyákhártyával fedett, izmok
ból álló lágy szájpad (inyvitorla) alkot. A lágy száj
pad nyelésnél elzárja a szájüreget az orrüregtől a 
garativek és a nyelvcsap (uvula) felhúzása által. 

Inyencz, a ki szereti a válogatott ételt-italt. 
ínyes mesterség, a szépen és jól evés tana. 
ínyhangok, a nyelv azon hangjai, melyek ugy ke

letkeznek, hogy a nyelvnek hegyét v. lapját a száj
padláshoz közelitjük. Ilyenek: zs,s,ds,cs;gy, ly.j, ck. 

Inzsellér, a franczia ingenieur-bői, mérnök. 
Io, Inachos folyamisten szép leánya. Zeus belé sze

retett s hogy kijátsza Hera féltékenységét, felhőbe 
burkolódzott vele, azután fehér tehénné változtatta, 
melynek őrzését Hera a 100 szemű Árgusra bizta. 
Hermes megölvén az őrt, Hera bosszúból egy mérges 
bögölyt küldött Io üldözésére, melynek csípésétől 
hajtva, beszáguldá a földet s midőn a Nilus partján 
összeroskadt, Zeus visszaadta neki emberi alakját. 
A vándorló s alakját változtató hold jelképe. 

Ion, Apolló és Kréusa fia, a jónok ősatyja. 
Iona (ióna, Icolmkill), egyik hebrida sziget, ter. 27 

km 2. Középkori egyházi építmények romjai. 
Iota, a görög alphabetában az i betű; átvitt ért. 

valami csekélység. 
Iowa (eiové), állam az észak-amerikai Egyesült-

Államokban, ter. 145.100 km 2, 1,912.293 lak. Földje 
termékeny, ólomban és szénben gazdag. Fővárosa 
Des Moines. 

Ip, község Szilágy m., 1099 lak. 
Ipar, a nyersanyagoknak átalakítására, kikészíté

sére és feldolgozására irányuló müveletek össze-
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sége; i.-os az, ki a nyers anyagoknak ilyen átalakí
tásával foglalkozik; az 1884: XVII. t.-cz. szerint 
nálunk minden nagykorú v. nagykorúnak nyilvá
nított egyén, továbbá bármely jogi személy, ha üzlet
vezetőt állit, szabadon és önállóan űzhet ipart; egyes 
ágak, mint a vendéglős, bor-, sör-, pálinka- és kávé
mérés, kávéház, zsibárus, helyszerző, kéményseprő, 
bérkocsi-, hordár-, épitő-, robbantó-anyaggyártás 
stb. i p a r e n g e d é l y h e z vannak kötve; a nem 
«ngedelyhez kötött ipart űzni akaró egyén ebbeli 
szándékát az illetékes iparhatóságnál (1. e.) bejelen
teni tartozik. Ha az iparág, melyet folytatni akar, 
olyan, mely mesterségszerü természeténél fogva csak 
hosszabb gyakorlat utján sajátítható el, igazolnia 
kell, hogy tanuló évei befejezte után az illető ipar-, 
ággal vmely műhelyben v. gyárban legalább két 
évig foglalkozott; e bejelentés alkalmával a községi 
pénztárba Bpesten 10 írt, 10.000 lakosnál nagyobb 
helyeken 5 frt, egyebütt pedig 1 frt fizetendő, ipari, 
esetleg kereskedelmi oktatási czélokra; ha oly egyén 
akar vmely iparagot űzni, ki erre képesítve nincs, az 
csak ugy teheti, ha üzletében nagykorú v. annak nyil
vánított, minősített egyént alkalmaz, kinek nevét az 
iparhatóságnál be kell jelentenie. 
Iparág, 1. ipar. 
Ipar- és kereskedelmi bank, magyar, 1890-ben 

90 évi tartamra 10 millió frt részvénytőkével alakult. 
A tőke felebe van fizetve; az állam különféle ked
vezményekben részesiti, melynek ellenében köteles
sége hazánk iparának előmozdítására törekedni, 
részint az által, hogy a már meglevő vállalatoknak 
olcsó hitelt nyújt, részint pedig uj iparvállalato
kat létesít. 
Ipar- és kereskedelmi kamara, a kereskedők és 

iparosok közös testülete, melynek az 1868: VIII. t.-cz. 
értelmében czélja az ipar- és keresk. ügyekre vonat
kozó vélemény-nyilvánítás, a kereskedelmi és ipar
ügyek és szakképzés fejlesztése. Hazánkban 16 i. és 
k. k. van, még pedig Bpest, Arad, Beszterczebánya, 
Brassó, Debreczen, Győr, Kassa, Kolozsvár, Maros-
Vásárhely, Miskolcz, Nagyvárad, Pécs, Pozsony, Sop
ron, Szeged, Temesvár székhelyekkel. Fiume terüle
tén külön ker. és ipar-k. működik ; a k. és i. k.-nak 
két osztálya van : a kereskedelmi és az iparos osz
tály, melyek mindegyikének bel- és kültagjai vannak; 
előbbiek az illető város keresk. és iparosai által saját 
körükből választott egyének, utóbbiak az illető k. és 
i. k. hatásköre alá tartozó megyék és törvényható
sági joggal felruházott városok küldöttei. 
Iparfelügyelő, a kereskedelmi minisztérium alá 

rendelt állami hivatalnok, kinek feladata a kerüle
tébe eső ipari vállalatok megvizsgálása, a gyáros és 
munkásai közti jó viszony fentartása és esetleg az 
ipari fejlesztés. 
Iparhatóság, az 1884: XVII. t.-cz. értelmében az 

iparügyek elintézésére rendelt hatóság; első fokban 
községekben a szolgabíró, rend. tan. városokban az 
elöljáróság, a törvényhatósági joggal biró városok
ban a rendőrkapitány, másodfokban a megyében az 
alispán, a törvényhatósági joggal biró városokban a 
tanács, harmadfokban a kereskedelmi minisztérium. 
Iparhatósági meghatalmazott, az iparosok köré

ből évről-évre választott egyén, ki az I. fokú ipar
hatóságot működésében támogatja; 100 iparosnál 
kevesebbel biró községekben 10, különben 20 i. m. 
működik, kik körükből az iparhatósággal egyetértve 
meghatározzák, hogy közülök kik látogassák a mű
helyeket, az iparosiskolákat és gyárakat. ' 

Iparhitelszövetkezet, országos, 1886-ban 30 évi 
tartamra alakult szövetkezet, czélja hitelnyújtás az 
iparosoknak. Törzstőkéje 72.900 frt volt 1890. év 
végén ; elnöke Zichy Jenő gróf. 

Ipari értékek, az ipari vállalatok részvényei, el
sőbbségi és egyéb kötvényei. 

Ipari és kereskedelmi alap, 1. állami kedvezmények. 
Ipari növény, az ipari feldolgozásra szolgáló nyers 

anyagokat nyújtó növény, mint czukorrépa, gyapot 
stb. (1. ipari növények mellékletünket és az egyes 
i. n.-eket). 

Ipariskola, az iparos tanonczok kiképzésére szol
gáló tanintézet; az 1884: XVII. t.-cz. szerint min
den községben, hol legalább 50 tanoncz van, szer
vezendő s a tanoncz tanuló évei alatt látogatni 
tartozik; az évi tanidő 10 hónap, hetenkint legalább 
2 köznapon 4 tanóra és vasárnap 3 óra a rajzolásra; 
a közvetlen felügyeletet a tanfelügyelő és az első
fokú iparhatóság, a főfelügyeletet a közokt. minisz
térium a kereskedelmi minisztérium meghallgatásá
val gyakorolja. 

Iparkiállitás, 1. "kiállítás. 
Iparlovag,' csaló, ki kül. az ipari vívmányok 

igénybe vételével szed rá másokat. 
Iparművészet, 1. műipar. 
Iparszabadság, azon rendszer, melynél fogva 

bárki, a nélkül hogy bizonyos tőkét v. tanulási időt 
v. szakképzettséget lentié köteles kimutatni, a tör
vényben kivételes jellegűnek nem nyilvánított bár
mely ipart tetszése szerint kisebb-nagyobb mérték
ben űzni jogosult, ha azt a hatóságnál bejelenti. 

Ipartanács, az 1884 : XVII. t.-cz. értelmében min
den törvényhatósági joggal felruházott városban 
alakult testület, melynek tagjai két, a. közigazgatási 
választmány és két, az illetékes kereskedelmi és ipar
kamara által választott, az illető város területén lakó 
iparos v. kereskedő, elnöke az alispán, illetve pol
gármester. Czélja, véleményt nyilvánítani mindazon 
iparügyi kérdésben, melyben a II, fokú iparhatóság 
tőle felvilágosítást kivan. 

Ipartestület, a tvhatósági joggal felruházott és 
rend. tan. városokban és oly községekben, hol leg
alább 100 képesítéshez kötött iparos működik, az 
1884 : XVII. t.-cz. szerint az iparosok 2/ 3-ának kívá
natára az iparhatóság által szervezendő testület, 
melynek tagjai az összes iparosok. Czélja az iparo
sok közt a rend és egyetértés fentartása, az ipar
hatóság támogatása, az iparosok érdekeinek előmoz
dítása és buzdítása a haladásra ; évenkint legalább 
egyszer közgyűlést kell tartania; élén legalább 12 
iparosból álló testület áll. Az egyes iparosok a köz
gyűlés által meghatározott évi tagdijat fizetnek, 
mely a közadók módjára hajtható be. 

Iparvasut, vmely iparvállalatot a vasúti állomással 
egybekötő, többnyire- keskeny vágány u vasút. 

Iparvédjegy, 1. védjegy. 
Ipecacuanha, h á n y t a t ó g y ö k é r , a rubiaceákhoz 

tartozó cephaelis i. nevü brazíliai növény gyökere ; 
hatóanyaga az emetin. A gyógyászatban hánytató, 
főleg pedig köptető szerül használják ; a Dover-por 
egyik alkotó része. 

Ipek, török város Albániában, egykor a szerb 
pátriárka székhelye. 

Iphigenia, Agamemnon és Klytaemnestra leánya, 
kit a Trója ellen vonuló görögök Aulisban a haragvó 
Artemis kiengesztelésére feláldozni készültek, de az 
istennő egy felhőben elviszi Tauris szigetére s ott pap
nőjévé teszi. Innen azonban bátyja, Orestes (1. e.) ki-



szabadítja s visszaviszi Mycenaebe. A róla szóló 
mondát Euripides (>I. Taurisban* és »1. Aulisban«, 
fordításait 1. Euripides, az utóbbit legújabban ford. 
Radó Antal, 1892.) és Goethe dolgozták fel (>I. Tau-
risban< ford. Kis János, ujabban Csengeri János). 

Iphikrates, athéni hadvezér, résztvett a korinthusi, 
egyiptomi, spártai és thrakiai hadjáratban, f 353. 
körül Kr. e. 

Ipoly, a Duna mellékfolyója, ered a Málnapataki 
hegyekben (Polyana hsg). Kanyargós folyó s irányát 
sokszor változtatja. Főirányai : felső folyásában d., 
közepében ny., és alsó folyásában ismét d., Ipoly-
Nyitra vidékétől völgye elég széles, s meztelen víz
mosásos dombok szegélyezik. Vízmennyisége nem 
nagy és igen egyenlőtlen elosztású. Nyáron kiapad, 
tavaszszal és őszszel rohamos áradásokkal pusztít. 
Hossza kbl 180 km. Főbb vizei : Losoncz, Vilkei, 
Sztregovai, Esztergály, Kürtös vizek, a korponai 
folyó, selmeczi patak, balról a Szuha, Uhorszka, 
Litkei, Szécsényi, Feketeviz, Lokos stb. patakok. 

Ipolyi Arno ld , nagyváradi püspök, történetíró, 
szül. 1823. okt. 20. Ipoly-Kesziben. Papi pályára 
lépett s korán kitűnt történelmi tanulmányaival. Mint 
zohori plébános 1854. adta ki Magyar mythologia 
cz. nagy müvét. Ezt sürüen követték történelmi, régé
szeti és műtörténelmi dolgozatai, kisebb értekezései 
és nagyobb munkái. 1864. egri kanonok, 1872. besz-
terczebányai, 1886. váradi püspök. Az Akadémia 
1858. lev., 1861. rendes és 1874. igazgató tagjává, 
majd a II. osztály elnökévé választotta, f 1886. 
decz. 2. Nagyváradon. 
Ipoly-Pásztó, község Hont m., 1022 lak. 
Ipolyságh, község Hont m., 3247 lak., az Ipoly 

mellett. A megye székhelye. Van tvszék, járásbir. és 
adóhivatal. Hajdan apátsága is volt. 
Ipolyság-balassa-gyarmati vasút, 1891. adatott 

át a forgalomnak, hossza 28'9 km., a magyar állam
vasutak mellékvonala. 

Ipoly-Szakállos, község Hont m., 1113 lak. 
Ipoly-Szécsénke, község Hont m., 410 lak. 
Ipolyvidéki nyelvjárás, az é.-nyugati nyelvjárás

területhez, még pedig a középső palócz nyelvjárás
vidékhez tartozik, 1. palócz nyelvjárások. 

Ipse (lat.), maga. 
Ipsissima verba (lat.), saját szavai. 
Ipso facto (lat.), magával a tettel. 
Ipso jure (lat.), a jog rendelkezéséből folyólag, már 

magában véve. 
Ipswich (ipszvics), Suffolk angol grófság fővárosa 

az Orvell m., 53.000 lak. Kikötő, élénk ipar. 
Iquiqué (ikiké), kikötőváros Peruban, 18.000 lak. 

1868. és 1877. földrengések pusztították. 
Ir, népiesen annyi, mint kenőcs, gyógyszer. 
Irade (arab), a szultán hivatalos rendelete, rendesen 

a nagyvezérhez intézve. 
Irak Arabi, az Alsó-Euphrat és Tigris mentén elte

rülő alföld ázsiai Törökországban, a régi Babylonia, 
főhelyei Bagdad és Basra. 

Irály, stíl (1. e.). I r á l y t an , stilisztika (1. e.). 
Iramszarvas, iramgim, 1. rénszarvas. 
Iran (Eran), fensik Ázsiában, a Hindukustól a 

Perzsa öbölig és az Arábiai tengerig nyúlik, közép
magassága 1000—1200 m., feloszlik Kele t I.-ra 
(Afghanisztán és Beludsisztán) és N y u g o t I.-ra 
(Persia). A fensik é.-i és ny.-i szélén termékeny völ
gyek, bensejében nagy, víztelen, sótartalmú puszta
ságok. Éghajlata száraz, a lapályon forró. Egész ter. 
2*7 mill. km 2. 

Iráni nyelvek, az indogermán (1. e.) nyelvtörzs
nek egyik ága, hozzátartoznak a zend, ó-persa 
pethlevi (közép-persa), a párszi és az uj-persa nyel
vek (1. persa nyelv és irod.), továbbá a kurdok, 
az örmények, a beludsok s a kaukázusi osszétck. 
nyelve. 

Irányi Dán ie l , orsz. képv., szül. 1822. Toporczon, 
Szepes m., 1844. ügyvéd., 1848. Deák alatt igazság
ügymin. titkár s orsz. képv. Résztvett a szabadság-
harczban és az ápr. 14. függetlenségi nyilatkozatot 
ő vezette a ház jkönyvébe. A világosi fegyverletétel 
után külföldre menekült s 1868-ban visszatért, mely 
idő óta folyton képviselő. 

Iránymű, vmely határozott (kül. politikai) irány 
szolgálatában álló szépirodalmi mű, pl. regény, minő 
b. Eötvös Józseftől »A falu jegyzője<, mely a vár
megyei rendszer árnyoldalait festi ( i rányregény) . 

Iránytű, delejtü, b o u s s o l e , 1. tájoló. 
Irányzat, 1) a tőzsdei és piaczi árfolyamok mozgal

mának, változásának menete, mely lehet szilárd, 
lanyha,emelkedő,csökkenő; — 2) c z é l z a t , tendentia, 
vmely határozott czélra való törekvés. 

Irányzék, a puska közepén levő rovásos lapocska, 
mely a czél távolsága szerint emelhető és a czélgömb-
bel az irányvonalat meghatározza, van löveg i. is. 

írás, a nyelvnek látható jegyekkel való visszaadása. 
Kezdetben minden írás képírás volt (a tárgyak képes 
ábrázolása), s ebből fejlődött ki egyrészt a fogalom
írás (a szavaknak képekkel való visszaadása, midőn 
tehát minden szónak más jegye volt, másrészt a szó
tag- és betűírás. Legrégibb irás-rendszerek: a khinai, 
a nyugatázsiai ékirás és az egyiptomi hieroglyph-irás. 
Az európai nyelvek nagyobb része a latin irást hasz
nálja. Mi magyarok, a kereszténység fölvételével szin
tén az egyház irását, a latint fogadtuk el a téritőktől, 
s alkalmaztuk lassanként egyes jelekkel és combiná-
lásokkal a magy. hangok kiejtésére. A nálunk régeb
ben divott latin kiejtés sajátságaiból az következik 
(Volf György, kiktől t anu l tamagyar irni, olvasni? 
Akad.-értek. 1885.), hogy a térítést nálunk oly nem-
zetbelieknek kellett végezniök, kik az s betűt vasta
gon, a g-t e és /' előtt .g^-nek, a c-t e és i előtt ez-nek 
ejtették. E 3 sajátság együtt csak a velencze-vidéki 
olaszoknál van meg mind máig s igy valószínűleg 
ezektől tanultuk a kereszténységgel az írás-olvasás 
mesterségét is. Innen vannak az eltérések egyes be
tűk értékében írásunk és a latin közt. 

írásbeliség. A peres eljárás azon módja, melyben a 
felek írásban, beadványokban terjesztik elő állításai
kat és védelmöket és a biró csupán az ezen iratok
ban tartalmazottakra alapithatja ítéletét. Quod non 
est in actis, non est in mtindo, ami nincs benn a per
iratokban, az a biró számára nem létezik. Az egy
házi jog szüleménye és ennek révén a középkorban 
és az újkor első századaiban kizárólag alkalmazták 
és csak a perek rendkívüli elhúzása folytán tértek 
vissza a szóbeliséghez. Hazánkban az Írásbeliséget 
nem igen ismerték, 1727-ben, a Curia újjászervezé
sekor kezd tért foglalni az i., az 1785-iki József-féle 
perrendtartás kötelezővé tette; már az 1827-iki or
szággyűlés a ^szabadelvű haladás* terére lépett 
ugyan, de a szóbeliségnek a perben való diadalra 
juttatása igazságügyi reformjainknak régóta sürge
tett, de még mindig megoldatlan kérdése. 

írásbeli szerződés, 1. szerződés. 
írásjelek, a mondatok és mondatrészek összeköté

sére és szétválasztására szolgáló jelek, minők: a 
vessző (comma), pont, pontosvessző, kettős pont, 



I P A R I 3 S T ÖYÉNTEK. I. tábla. 

1. Buzér. 2. Jutenövény (Corchorus t.). 3. Kender. 4. Gyapoteserje. 5. Gubacstölgy. 6. Len. 7. Indigonövény. 8. Espartofii. 9. Campecliefa. 



IP A K I N Ö Y É Í Í T E K . II. tábla. 

1. Virginiai dohány. 2. Guttaperkafa. 3. Kaucsukfa. 4. Komló. 5. Czukornád. 6. Takácsmáosonya. 7. Földi mogyoró. 8. Fogas rezeda. 9. Bambusznád. 



kérdő-, felkiáltó-, kötő-, gondolat- és zárjel, idéző- és 
hiányjel. 
írásművek, az emeri elmének azon irott termékei, 

melyekben bizonyos fokú művésziesség van, akár a 
tartalom, akár a bel- és külalak szempontjából. Ide 
tartoznak a költészet, történetírás, értekező próza és 
a szónoklat alkotásai, de ki vannak zárva e körből 
az üzleti levelek, okmányok, szakmunkák stb. 
írástudó, az ó-korban s keleten ma is oly emberek, 

kik az irás-olvasáshoz értenek; bibliai ért. zsidó 
hittudós. 
Iratjegyzék, vmely perhez v. ügyhöz tartozó okmá

nyok, iratok, bírósági végzések sat. lajstroma. Midőn 
az alsóbb fórum vmely ügyet a magasabb elé ter
jeszt, i.-kel látandó el, a kezelés ellenőrzése végett. 
Iratos, festett, feldíszített, virágos. 
Iratos, Kis-, község Csanád m., 2174 lak. 
Iratos kő, régi felirattal ellátott kő. 
Irattár, a bíróságok és hivatalok egyik segédhiva

tala, melyben az ügyekre vonatkozó irományokat 
őrzik és kezelik és rólok másolatokat szolgáltatnak ki. 
Iravadi, Hátsó-India folyója; eredete nincs kiku

tatva; régibb adatok szerint a 27° sz. alatt eredne, 
de medre fejlődése és azon nagy vízmennyiség, 
melyet Bamónál hömpölyögtet (nagy viznél 34.000 
km3, közepesen 9000 m 3), nagyobb vízterületre enged 
következtetni. Valószínűbb az, hogy a Tibeti felföl
dön eredő Gyama-Nu-csu nevet viselő folyó, nem a 
Szalvin, hanem az I. felső folyása. Hatalmas folyó, 
gőzösök egész Bamóig járják. Medrét mélyíti, sok
szor magas falak közt folyik. Iszapját hatalmas del
tába rakja le, három fő és számtalan mellékágra 
oszolva szakad a tengerbe. 
'Irdatlan, faragatlan, otromba. 
Irenaeus, görög egyházi atya és író, szül. 115 

körül f 202 ; később szentté avatták. 
Irene, K i s f a l u d y Károly tragédiája (1820). 

Ugyanazt a tárgyat dolgozta fel, melyet B o l y a i 
Farkas »Mohammed v. a dicsőség győzedelme a sze
relmen* cz. darabjában (1817.), ki a tárgyat Mikes 
»Törökorsz. levelei«-ből (63. lev.) vehette, bár a 
Mikesnél elmondott adoma Hammer-Purgstall »Oz
mán birod. történeté«-ben is megvan. Egyes motívu
mok Kisf. művében Voltaire »Zaire«-jából valók. 
Iréné, Zeus és Themis leánya, a béke istennője. 
Iréné, byzanczi császárné, IV. Leo császár neje, 

szép, de erkölcstelen volt: fia helyett 780—90 ural
kodott, 797 újra visszaszerzé a hatalmat, de 802. 
ismét elűzték f 803. 
Irgalmas nénék, Paulai Szt.-Vincze ösztönzésére 

1617. Francziaországban létesült apáczaszerzet, 
melynek czélja a betegápolás ; hazánkban 1846-ban 
alakult első rendházuk Szathmárt; azóta számos 
klastromuk alakult; betegápolással, de főleg leány
iskolák vezetésével foglalkoznak. 
Irg&lmas-r end^isericordianusok, betegápoló szer

zet; alapitója a spanyol I s t e n e s sz. J á n o s , ki 
a törökök ellen Magyarországban is harczolt, s 
1540. a betegek ápolásának szentelte életét, (f 1550.) 
A rend szabályait V. Pius 1572. jan. 1-én erősítette 
meg. Tagjai a szerzetesi fogadalmakon kivül beteg
ápolási fogadalmat is tesznek, orvosi tanfolyamot 
végeznek s kórházaikban valláskülönbség nélkül 
ápolják a betegeket. Hazánkban már 1696. volt 
kórházuk Pozsonyban ; 1856 óta külön magyar tar
tományt alkotnak, melynek főnöke Budán székel. 
A rend 1892 elején magyar tartományában 13 város
ban kezelt kórodat, melyekben az előző évben 9879 

beteget ápoltak vallás- és nemzetiség-különbség nél
kül. A magyar tartomány főnöke F ű z y Szaniszló, 
kir. tanácsos, a Ferencz Józsefrend lovagja. 

Irgis, hajózható folyó Oroszországban, Woljsk m. 
a Volgába szakad. 

Irha, corium, a bőrnek a felhám és Malpighi-réteg 
alatt fekvő rétege, mely feszes kötőszövetből és ru
ganyos rostokból áll; feloszlik külső szemölcsrétegre, 
melyben az edényekkel és idegvégződésekkel ellátott 
szemölcsök (tapintási v. Meissner-féle testecsek, Her
bert-féle, Vater-féle, Pacini-féle testecsek) és egy 
belső hálószerű rétegre, melyben a hajtüszők, verej
ték- és faggyumirigyek vannak elhelyezve. (L. bőr.) 

Irhás v. ványoló, 1. bőripar. 
Irhazsír, 1. dégras. 
Irholcz, község Máramaros m., 2776 lak. 
Iridectomia (gör.), a szem szivárványhártyája egy 

részének (iris) műtéti eltávolítása, főleg zöld hályog 
(glaucoma) mütevésénél. 

Irídium, elem, vegyjele Ir, p. s. 192,7; f. s. 22,4, 
fehér; osmiummal v. platinnal keverve a platinér-
czekben fordul elő; platinhulladékokból állítják elő 
és mérőpálczák, edények, stb. készítésére használják, 
melyek királyvizben nem oldódnak. Oxydja fekete 
porczellánfestékül szolgál. 

írig, község Szerem m., járásb. 
Iringálni, a jégen csúszkálni, az ujabb irodalmi 

nyelvben is használatos népies szó. 
Irinyi, 1) J á n o s , vegyész, 1848/9. a magyar állami 

gyárak főfelügyelője; neki tulajdonítják a kénes 
gyufa feltalálását. — 2) József , író, szül. 1822. 
Albison; kiváló részt vett az 1848-ki pesti mozgal
makban, működött mint hírlapíró, utazási, regény-, 
jogtud. író. f 1859. 

Iris (gör.), a szivárvány istennője, szárnyasán ábrá
zolták, kezében" a hirnöki pálczával; különösen a 
földmivesek tisztelték. 

Iris, növény, 1. nőszirom. 
Iris, s z i v á r v á n y h á r t y a , 1. szem. 
Iris-üveg, átlátszó, színtelen v. színes, remek szi

várványszíneket játszó üvegfaj, előáll ónchlorür-gő-
zöknek v. salétromsavas baryt, salétromsavas stron-
tium és ónchlorür keverékből fejlődő gőzöknek forró 
üvegre való behatása által. 

Irkutszk, orosz főkormányzóság (1887 óta) Szibé
riában, Khina határán, ter. 7,271.642 km 2, 1,108.938 
lak. Ide tartozik I. kormányzóság, ter. 743.472 km 2, 
408.028 lakos. Főhelye I., az Angara és Irkut egye
sülésénél, 39.000 lak. Püspökség, élénk ipar és 
kereskedelem. 

Irmei F e r e n c z , a Petőfi-társaság tagja, szül. 1846. 
jun. 29. Bpesten; egyetemi tanulmányait befejezve 
fővárosi tanár lett; irt uti rajzot, bírálatot, aesthetikai 
és irodalmi tanulmányokat, tankönyveket, drámát, 
1883 óta a Petőfi-társaság tagja. 
í r nák v. H e r n á k , Attila legifjabb fia és ked-

vencze, kit a jóslat atyja örökségének fentartójául 
jelölt ki. De szelid, békés jelleme nem egyezett a fel
adattal. A. halála s a 455. nagy vereség után népé
vel byzanczi felsőség alatt az alsó Duna vidékén 
telepedett meg. L. E l l á k . 

Irnerius, hires olasz jogtudós 1090. és 1130. közt; 
a bolognai glossatorok (1. glossa) iskoláját alapította 
s a római jog tudományos fölelevenitése körül nagy 
érdemeket szerzett. 

Irodalmár, író, irodalommal foglalkozó. 
Irodalmi nyelv, a n é p n y e l v v e l és n y e l v j á r á 

s o k k a l szemben azon nyelv, melyet az írók müvei-



ben találálunk s melyen a müveit emberek beszélnek 
( k ö z n y e l v ) . 

Irodalom, literatura, az emberiség irásba foglalt 
elmetermékeinek, a költők, tudósok és szónokok irott 
műveinek bizonyos összesége. N e m z e t i i. alatt 
vmely egyes nép irott emlékeinek összeségét értjük, 
s ezzel ellentétben v i l á g i r o d a l o m vmennyi nem
zet irodalmának összege. Szorosabb ért. a nemzeti i. 
név alá csak azon elmetermékeket soroljuk, melyek
ben az illető nemzet szelleme a legkiválóbban nyilat
kozik, tehát a költészet, történetírás, szónoklat és 
nyelvtudomány alkotásait, mig a kevésbbé nemz. jel
legű, szakmunkák a t u d o m á n y o s i. körébe tartoz
nak. Szokás az egy tárgyról, egy személyről, egy 
kérdésről szóló művek összegét azon tárgy, személy, 
kérdés i.-ának nevezni, pl. a római érmek irodalma, 
a Petőfi-i., a tragikum i.-a. 

Irodalomtörténet, az irodalmi művek keletkezésé
nek, hatásának s ált. az irodalmi élet fejlődésének 
története. A hányféle az irodalom, annyiféle lehet az 
i. i s : az e g y e t e m e s i. a világirodalomnak, a nem
z e t i i. a nemz. irodalomnak története ismerteté
sét adja. 

íródeák, régi nyelvünkben: tudós, jegyző, irnok. 
írógép, készülék, mely billentyűk által tetszőleges 

sorrendben vmely tekerődző papirhoz nyomott nyom-
dabetük által irást, egy v. több példányban állit elő; 
többféle szerkezet van. 

Irógörcs, cheirospasmus, a kéz és ujjak feszítő v. 
hajlító izmaiban íráskor beálló görcsök. Kezelés : 
massage, állandó villamáram. Elkerülésére czélszerü 
erős, durva tollszárak használata. 

írói tulajdon, 1. szerzői és tulajdonjog. 
Irokézek, egykor nagy számú indián néptörzs 

Észak-Amerika keleti vidékén ; most számát tizenöt
ezerre teszik. 

Iroma, az epigramm (1. e.) egyik magyar neve. 
Irón, fába foglalt grafit pálczácska; a tiszta grafi

tot pálczácskákra fürészelve fába foglalják, a tisz
tátalant előbb iszapolják, majd agyaggal keverve 
pálczácskává sajtolják, a lágyabbakat enyves vizzel 
itatják. Foglaló fául használnak kemény és puha fát, 
finomabb irónoknál a nyugat-indiai, igen finomak
nál a virginiai czédrus fáját. Szines irón festő 
anyagból készül, melyet alkalmas ragasztó szerrel ke
vernek. Az ujabban nagyon elterjedt m á s o l ó vagy 
t i n t a i r ó n grafiton és agyagon kivül még ani-
linfestéket tartalmaz, mely megnedvesítve az irást a 
tintához hasonlóvá teszi. Az első i.-t Angolország
ban készítették a XVII. sz.-ban; jelenleg az i.-ipar 
székhelye Nürnberg, Regensburg, Bécs, Nassau, 
Franczia- és Angolország. 

Ironga, talajművelő eszköz, feladata a talajt egyen
getni, felületesen lazítani, gyengén tömöríteni és ke
verni ; használják vetés előtt egyengetésre, vetés után 
a sorok betakarítására, továbbá porszerü trágya 
keverésére, vakandturások szétszórására és taraczk-
gyökerek kihúzására. Főalkatrésze az élére állított 
2'5 m. hosszú üreges gerenda, melynek alsó része 
gömbölyített és megvasalt; az előrész csuklóiba a 
vonórúd van erősitve. Van egy- és t ö b b g e r e n d á s i. 

Irónia (gör.), komolysággal palástolt gúny; i ro
n i k u s , gúnyos, gunyoros. 

Ironicus, Palágyi Lajos irói álneve. 
Írország (Hibernia, Erin), királyság, Nagy-Britannia 

alkotórésze, az Atlanti oczeánban fekvő sziget, me
lyet Angliától és Skócziától az Északi csatorna, Ir 
tenger, Szt-György csatorna választ el, ter. 84.252 

km 2, 4,706.162 lak. Főleg a ny.-i részen erősen tagó-l 
zott, számos parti szigettel, a fjordszerü bevágások^ 
egyes területeket félszigetekké alakítanak. A hegy
oszlopok a part közelében fekszenek és kisebb-na-? 
gyobb félbeszakítással koszorúzzák a szigetet, ny.-on? 
emelkedik a Muitrea (824 m.), Nephin (805 m.), Arigat 
(750 m.), k.-en a wicklowi csoport (dugnaquilla 927 
m.), d.-en vannak a Carrantuohill (1041 m.), Manger-
ton, é.-k.-en a Mourne hegyek (Slieve Donard 850 m.). 
Belseje lapály, melyet csak itt-ott szakit meg egyes 
magányos hegycsoport; mocsarak, pusztaságok bő
ven vannak. Folyói: Shannon, Liffey, Barrow, Suir, 
Slaney, Boyne stb., kiválóbb tavai: Lough Neaghy 
Lough Allén és a Killarneyi tó. Éghajlata nedves és 
mérsékelt; földje termékeny, jó legelő (»zöld sziget*) 
szolgálja az állattenyésztést. Megterem mindennemű 
gabona, sok burgonya, a hegyekből vasat, sót, sze
net, ólmot, zinket, rezet stb. nyernek. Az állatte
nyésztésen, földmivelésen és halászaton kivül a lak. 
iparral (szesz-, sör-, szövetgyárak) és kereskedelem
mel foglalkozik: ez utóbbinak a határos tenger, nagy
számú csatorna, kiterjedt vasúti hálózat adott lendü
letet. A lak. kelta származású; az ir nyelv a gae! 
nyelvvel rokon és leginkább a hegyvidékeken maradt 
fenn, mig egyebütt az angol nyelv az uralkodó; a 
benszülött lakosság vallásra nézve főleg r. kath. 
(4 érsekség, 23 püspökség, a protestánsok száma csak 
12%). A műveltséget 1 egyetem (Dublin), számos 
nép-, közép- s szakiskola szolgálja. I. 4 tartományra 
(Leinster, Ulster, Munster, Connaught) és 32 gróf
ságra oszlik, a brit parlament felsőházába 28 peert, 
az alsóházba 103 képviselőt küld; az országos kor
mány élén az alkirály áll. Főváros: Dublin. Törté
ne te . Az .ó-korban kelták lakták, a kereszténység 
terjesztése körül az V. szdban szt. Patrick fára
dozott. A VIII. szdban a normannok, 1171 óta az 
angolok hódították meg, kiknek V. Hadrian pápa 
1156. I.-t odaajándékozta. Az angol uralom ellen 
az irek gyakran fellázadtak, de sikertelenül. 1801. 
jan. l-ig Dublinban külön ir parlament volt, mely 
azonban maga mondta ki az uniót Angliával. 

Irradiatio .(lat.), fénytani csalódás, mely abban áll, 
hogy fehér lap fekete alapon nagyobbnak látszik, 
mint fekete lap fehér alapon. Az erősen megvilágított 
holdsarló p. o. nagyobb kör részének látszik, mint a 
holdnak gyengén megvilágított többi része. Viszont 
ha sötét drótot fényes láng elé tartunk, a drótot nem 
látjuk. Oka a szem chromatikus eltérésében rejlik. 

Irraisonnable (francz., -rézonábl), oktalan, mél
tánytalan. 

Irrationalis (lat.),, észellenes; a mathézisben oly 
számmennyiség, melyet csak megközelítőleg lehet 
egész v. törtszámokban kifejezni; ilyen a legtöbb 
gyök és logarithmus. 

Irredenta (ol. = a fel nem szabadított, meg nem 
váltott), az olasz radicalisok áltál 1878. alakított és 
igen elterjedt egylet, melynek czélja a nem Olasz
országhoz tartozó, de olasz lakosú területeket (Tri
eszt, Trient, Svájcz olasz része stb.) egyesíteni Olasz
országgal; i r r e d e n t i s t a , ez egylet v. törekvéseinek 
hive; van i. R o m á n a , r o m á n i. is, mely főleg a 
magyarországi románok közt folytatta egy időben 
izgatásait. 

Irreguláris (lat.), rendellenes, szabálytalan; i. csa
pa t , némely országban még létező, a rendes had
sereggel kevéssé összefüggő csapat, mely önmagát 
fegyverzi fel és bizonyos hadi szolgálatra, mint por
tyázás, stb. alkalmas, ilyen: a basi-bozukok, franc-



tireurök; i r r e g u l a r i t a s , az egyházjogban szabály
talanság, mely azt, kinél fenforog, képtelenné teszi 
az egyházi rendek felvételére, s ha ezek után áll be, 
e rendek gyakorlására. 
Irreleváns (lat.),számitásba nem jövő jelentéktelen. 
Irreparabilis (latin), pótolhatatlan, jóvá nem 

tehető. 
Irrigator (lat.), a hüvely v. végbél öblitésére szol

gáló készülék, mely magasra felfüggesztendő v. fel
állítható viztartó edényből s ebből kiinduló gummi-
csőből áll. 
Irritantia (lat.), izgató szerek, melyek az edény- és 

idegrendszer működését élénkitik; ilyenek p. o. a 
hólyaghúzó szerek. 
Irsa, község Pest m., 4429 lak. 
Irsai A r t ú r , orvos, a gégegyógyászat m. tanára 

a bpesti egyetemen, szül. 1854. márcz. 1. Bpesten. 
1876. orvos, 1877—86. részben mint klinikai gya
kornok, részben mint tanársegéd működött Korányi 
tanár mellett a belgyógy. klinikán. 1886. egyet. m. 
tanár. A polyklinika vmint 1892. jan. 1. óta a főv. 
szt. János-kórház gége-oszt. rendelő orvosa. Számos 
orvosi értekezést irt. 
Irtás, 1) oly erdőrész, melyből a szálfát kivágták s 

melyet szántóföldnek v. rétnek használnak; — 2) 
olyan erdőrész, hol a kiirtott fák tönkéiből cserje nő 
s sűrűség képződik. 
Ir tenger, Anglia és Írország közt elterülő tenger, 

az Atlanti oczeán része, Man és Anglesey szigetek
kel. Ide ömlik a Clyde. Északi kijárata az Északi 
csatorna, a déli a Szt-György cs. 
Irtisz, folyó Szibiriában, az Altaiban ered, útjában 

átfolyik a Saissan tón, felveszi a Zsint és Tobolt, To-
bolszk körül az Óbba szakad. 
Irtvány, i r t v á n y f ö l d , azon területek, melyeket a 

volt jobbágyok a határbeli erdős, bozótos, cserjés, 
szóval hasznavehetetlen közös földekből lefogván, 
saját szorgalmuk által mivelésre alkalmasokká tet
tek. Szabályozta az 1871 : LIV. t.-cz. Ennek értelmé
ben az 1848. január 1-je előtt már fennállottak fog
lalásoknak tekintendők, ezen határidő után a földesúr 
beleegyezése nélkül keletkezettek az irtás munka
béreinek megtérítése ellenében visszaválthatók. 
Irving, 1) W a s h i n g t o n , amerikai iró, szül. 1783. 

ápr. 3. New-Yorkban. Beutazta Angol-, Német-, Olasz-
és Spanyolországot, 1841— 46. Madridban amerikai 
követ; f 1859. nov. 28. Sunnysideben New-York m. 
Számos elbeszélést és történeti művet irt; — 2) 
Edward , az irvingiánusok felekezetének megalapí
tója, szül. 1792. aug. 15. Annanban, Dumfries gróf
ságban, f 1834. decz. 7. 
Isaák Dezső , orsz. képviselő, szül. 1836. jan. 21. 

Csenger-Újfaluban, Szatmár m. Jogot végzett, 1867. 
alszolgabiró, 1872. szolgabíró, 1881 óta képviselő. 
Isaeos, gör. szónok Chalcisból, f 356. Kr. e. Fen-

maradt 11 beszéde az attikai magánjogról való isme
reteink főforrása. 
Isagogika (gör.), a bevezetés tudománya. 
Isa pur es chomuv vogymuk, bizony por és hamu 

vagyunk, a Halotti Beszédből. 
Isar, hajózható folyó Bajorországban; Tirolban 

ered, Isarmünd m. a Dunába folyik. 
Isaszeg, község Pest m., 2341 lak. A gödöllői kir. 

uradalomhoz tartozik. 1849. ápr. 8. a magyar sere
gek fényes diadala az osztrákokon. 
Isauria, kis-ázsiai tartomány Isaura fővárossal. 
Ischaemia, olygaemia, anaemia, kevésvérüség, vér

szegénység (1. anaemia). 

Ischia (iszkia), olasz sziget a Tyrrheni tengerben, 
ter. 69 km 2, 23.000 lak. Bortermelés, hőforrások. 1883. 
jul. 28. nagy földrengés pusztította. Főhelye I. 

Ischias, ischialgia, 1. ülőidegzsába. 
Ischl, regényes fekvésű, magas hegyektől környe

zett mezőváros Felső-Ausztriában a Traun m., 467 
m. magasan, 2500 lak. Látogatott nyaralóhely sós
fürdővel, sótelepekkel; az uralkodó család nyaraló 
kastélyával. 

Isegrim, a farkas neve a ném. állatmesében. 
Isel, hegy Innsbruck közelében. 
Iseo, az Oglio által átszelt 24 km. hosszú tó Felső-

Olaszországban. Az ó-korban lacus Sebinus. 
Iser, az I. hegységben eredő folyó Csehországban, 

Altbunzlau m.'az Elbe-be szakad. 
Iserau, 2769 m. magas hágó a gráji Alpesekben, 

Piemontból az Isére völgyébe vezet. 
Isére (izér), folyó Francziaországban Savoyában, 

az Iseran hegységben ered, Valence m. a Rhőneba 
folyik. Tőle nyerte nevét I. franczia departement, ter. 
8289 km 8, 581.680 lak. Fővárosa Grenoble. 

Iser hegység, az Óriás-hegység nyugati folytatása 
Csehországban, 51 km. hosszú, 830 m. középmagas
sággal. Főcsúcsa a Tafelfichte (1124 m.). 

Iserlohn, iparüző város Arnsberg porosz kormány
kerületben, 22.00 lak. Igen élénk vas-, aczélipar, var
rótűk, bronz stb. áruk gyártása. 

Isidorus, sevillai püspök, szül. Cartagenában, 594. 
püspök, f 636. Számos hittudományi, nyelvészeti és 
történeti művet i r t ; 1. még Ál-Izidori gyűjt. 

Isis, egyiptomi istennő, Osiris neje, Horos anyja, az 
alkotó természet személyesitőjé, fején tehénszarvak
kal és holdgömbbel ábrázolták. 

Is, is, is, Vidor »Ingyenélők« cz. népszínművéből 
elterjedt népdalnak refrainje. 

Iskarioth, 1. Júdás. 
Iskola (a latin schola-ból), tanításra szolgáló inté

zet. Hazánkban fokozat szerint van:: nép-, közép- , 
felső- és s z a k i . A népiskolák: elemi, polgári, felsőbb 
leányiskolák, tanitóképezdék. A legalsó fokot képezik 
a kisdedóvók. A középi.: gymnasium és reáliskola. 
Felsőbb i.: az egyetem, polytechnikum (műegyetem), 
jogakadémia, theologia, gazdasági, erdész- és bá
nyászakadémia. A szakiskolák: ipar-, kereskedelmi 
és földműves iskolák; külön fajuk gyanánt vehetők 
a művésziskolák: mintarajzi, és rajztanárképző, ipar
művészeti i., festészeti mesteri., zene- és szinészaka-
démia. Jelleg szerint nálunk az i. nagyon különböző; 
van állami, községi, felekezeti, magán- és egyesületi; 
ide sorozhatok még az alapítványiak, a melyek azon
ban szintén felekezetiek. Az i s k o l a i év hazánkban 
szeptemberrel kezdődik, júniussal végződik; 2 hónap 
a nyári szünet. Az iskolák általában a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium alá tartoznak, a szak
iskolák azonban a kereskedelmi v. földművelési mi
nisztérium alá is. 

Iskola-egyesület, németül S c h u l v e r e i n , az első 
1880. alakult Bécsben, Ausztria számára, hogy a 
vegyes lakosú osztrák vidékeken iskolák alapításá
val s más módon szolgálja a németség érdekeit. 1881. 
Berlinben á l t a l á n o s n é m e t i.-e. alapíttatott, mely 
számos helyi és tartományi fiókegyleteivel azon poli
tikai czélt követi, hogy a külföldön ápolja a német
ség érdekeit. Minthogy ez a nagy-német czélokat 
követő egylet hazánkra is kiterjesztette működését, 
részben ellensúlyozására, részben a magyar nyelv 
érdekeinek ápolására Bpesten o r s z á g o s m a g y a r i.-

, e. alakult, melynek elnöke Gerlóczy Károly, titkára 



Komoróczy Sándor; a főváros tiz kerületének mind
egyikében van egy-egy kerületi választmánya. 

Iskolai drámák, külföldön a XIV—XV., nálunk a 
következő szdokban divott, szokás szerint a szerze
tesi iskolákban, többnyire latin, olykor nemzeti nyel
ven irt színművek adattak elő ünnepélyes alkalmak
kor az ifjúsággal. Különösen a jezsuiták, piaristák 
és pálosok iskoláiban volt ez szokásos. Nevezetesebb 
i. d.-ink: Faludi F. "Constantinus Porphyrogenitusa«, 
Kunics Ferencz >Sedeciara«, Kozma Ferencz »Je-
koniasa«. 

Ismael, Ábrahám pátriárkának Hagartól született 
fia, az arabok őse. 

Ismail, a Duna Kilia ágánál fekvő orosz kikötő
város Beszarábiában, 32.000 lak. Élénk kereskedelem. 
Ismailia, a Suez szoroson épült (1861.) város a 

Timsah tó é. partján, 3000 lak. 
Ismeret, vmely dologról alkotott világos fogalmunk. 

T a p a s z t a l a t i i., ha a dolgokat ugy fogjuk fel, a 
mint a valóságban jelentkeznek, ész l eges , ha ta
pasztalati i.-einkből elvonás utján általánosabb ér
vényű ítéletekre és igazságokra jutunk. 

Ismerettan, metaphysika, 1. e. 
Ismerettár, encyklopaedia, lexikon, 1. ezeket. 
Ismérv, kritérium, vmely dolog ismertető jele. 
Ismétlő iskola, a népiskolát végzett tanulóknak 

tanoncz éveik alatti folytatólagos oktatását eszközlő 
intézmény. 

Ismid (Iskimid), kikötőváros török Kis-Ázsiában a 
Márvány-tenger m., 15.000 lak. Örmény érsek és 
görög metropolita székhelye. A régi Nikomedeia. Itt 
halt meg s temettetett el gróf Thököly Imre, a kurucz-
király. 

Isobarok (gör.), időjárási térképeken egyenlő lég
súlymérői állással biró helyeket összekötő vonalak. 

Isobarometrikus vonalak, térképeken azon pon
tokat összekötő vonalak, a melyeken a légsúlymérői 
ingadozások középmértéke azonos értékű. 

Isobrontok (gör.), térképeken azon helyeket össze
kötő vonalak, melyeken felvonuló zivatar alkalmával 
az első mennydörgés hallható volt. 

Isochimenek (gör.), térképeken az egyenlő közép 
téli hőmérsékkel biró helyeket összekötő vonalak. 
Isochron (gör.), egyenlő időtartamú; i.-a, görbe 

vonal, melyen, mint előirt utján, vmely eső test egyenlő 
időben egyenlő ivet fut be. 

Isogeothermák (gör.), térképeken a talaj egyenlő 
hőmérsékü helyeit egybekötő vonalak. A talajhő mé
rését olyan mélységben eszközlik, melyben az évszaki 
változatok megszűnnek. 

Isokrates, hires görög szónok, Sokrates és Plató 
barátja, szül. 435 Kr. e. Athénben, 338. önkezével ve
tett életének véget. Fenmaradt 21 beszéde és 10 levele. 

Isola Bella, 1. borromei szigetcsoport. 
Isola Grossa, dalmát sziget, 55 km 8. Főhelye Sale. 
Isolálni (francz.), elszigetelni; i s o l a tor , szigetelő. 
Isola Madre, 1. borromei szigetcsoport. 
Isomeria (gör.), bizonyos'testeknek azon tulajdon

sága, hogy hasonló vegyi százalékos összetételüek, 
de tulajdonságaik különbözők. Ha tömecssulyuk 
egyezik, metamer, ha különböző, polymer testek. 

Isomorphia(gör.),hasonalakuság; vegyileg analóg, 
de azért különböző vegyületek azon tulajdonsága, 
hogy ugyanazon v. hasonló alakokban jegeczesednek. 
Az isomorph testek nem csak alaki, hanem fizikai és 
kül. fénytani szempontból is hasonló szerkezetűek. 

Isonzó, folyó Görz grófságban, a Trenta völgyben 
ered, mint Sdobba a trieszti öbölbe szakad. 

Isopurpursav, phenylpurpursav, pikrocyaninsav, 
cyankaliumnak pikrinsavas káliumra való behatása" 
által áll elő. Kálisóját (gránátbarna) gyapot és se
lyem festésére használják. 

Isothermák (gör.), térképeken az egyenlő közép-
hőmérsékü helyeket egybekötő vonalak. 

Isotropia, bizonyos testek azon tulajdonsága, hogy 
fizikai tulajdonságaik (pl. fényvezető képességük) 
minden irányban egyenlők; ellentétben az aniso-
tropiával. 

Ispahan (Isfahan), város Irak Adsmi perzsa tarto
mányban a Sendrud m., 90.000 lak. A perzsa keres
kedelem egyik főhelye, selyem-, gyapotáruk, fegyve
rek gyártása. Vidéke regényes, a város szépségét 
mecsetjei (Lutf allah, Mesdsid-i sah) emelik, melyek 
fényes múltjának emlékei. A sofi dynastia egykor itt 
székelt; iskolái híresek. 

Ispán, az ó-szlovén z u p á n ( = ur) szóból; a kö-j 
zépkorban előkelő méltóság vagy hivatal viselői ne
veztettek igy. L. comes a. 

Ispánmező, község Szolnok-Doboka m., 1262 lak. 
Ispotály, kórház (1. e.). 
Issekutz G y ő z ő , orsz. képv., szül. 1857. aug. 15. 

Erzsébetvároson. 1882. ügyvéd, 1887. az erzsébet
városi takarékpénztár vezérigazgatója s tiszt, megyei 
főügyész, 1892. orsz. képviselő. 
Issos (most Öserylk), város Kilikiában az i.-i öböl 

m. 333. K. e. Nagy Sándor győzelme Dárius fölött. 
Istállótrágya, a gazdaságban lévő állatok ganaja 

és az alomszalma, valamint a folyékony t. adja a 
természetes v. i. t.-át (1. trágya). 

Istápolni, gyámolítani, ápolni. 
Isten, a népek vallásos érzületének tulajdonképeni 

tárgya, a fejlettebb vallástanok szerint minden lét 
végoka, önmagától önmagában való legtökéletesebb 
szellemi lény. Ez a s z e m é l y e s i. fogalma, mely a 
t h e i s m u s n a k alapja.Ezzel szemben áll az a the i s -
mus , mely a személyes i. létét tagadja s i. alatta 
természeti és erkölcsi világ törvényszerűségét érti, 
mig a p a n t h e i s m u s istent a világgal, a létezőkkel 
azonosítja. L. még vallás. 

Isten ! kit a bölcs lángesze föl nem ér, Csak titkon 
érző keble óhajtva sejt. B e r z s e n y i : Fohászkodás. 

Isten közmondásainkban: Jó az i., jót ád. I. velünk, 
ki ellenünk. I. igaz biró. Jobb az i. száz papnál. Se 
i.-e, se hazája. Se i.-e, se lelke, csak párája. Kit i. 
meg akar verni, eszét veszi el. Kit az i. megver, nem 
hajdú veri meg. Kit meg akar isten verni, nem bottal 
veri meg. Él még az öreg v. a magyarok i.-e. I. nem 
tehet mindennek eleget. Hol i. őriz, pókháló is kővár. 
Adjon i. a mi nincsen. Ha i. akarja, kapanyél is elsül. 
Nehéz i.-nel ujjat húzni. Gazdag az ur i. I. a szivet 
tekinti. I. nevében. I. háta mögött lakik. I. szeme min
dent lát. I. keze, i. ujja. 

Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel... 
Kölcsey >Hymnus«-ának kezdete. 

Isten áldja a tisztes ipart! e szavakkal szokták 
a magyar iparosok egymást üdvözölni, főleg a kath. 
legényegyletek tagjai közt divik. 

Isten báránya, agnus dei (1. e.). 
Isten békéje, treuga Bei, a középkorban a XI. sz.-

tól kezdve Francziaországban s nemsokára Német
országban is az egyházi s világi hatalom által az 
ököljog korlátozására életbeléptetett azon intézkedés, 
hogy szerda estétől a következő hétfő reggelig nem 
volt szabad harczolni. 

Isten-ember, Jézus Krisztus, ki a keresztény vallás 
szerint egy személyben isten és ember volt. 



Istengetni, istent emlegetni. 
Istenhegyi székely leány, S z i g l i g e t i E. szinm. 
Istenitélet, ordalia, a középkori perdöntés egyik 

legelterjedtebb módja, melyben a peres feleket, vád
lottat b a j v í v á s v. t ü z és i z z ó v a s p r ó b a utján 
mintegy az isten ítélete alá bocsátották s ha a pár
bajban győzött, v. testét a tüz sértetlenül hagyta, 
csak akkor mentették fel a vád alól. Az i. egyik saját
ságos neme, a v i z p r ó b a , boszorkányoknál alkal
maztatott ; ha a vizbe dobott el nem merült, boszor
kánynak nyilvánították. Hazánkban az istenitéletek 
Szt. István alatt jöttek szokásba (a váradi regestrum 
1209 — 35. évekből 389 esetről ad hirt); leggyakoribb 
nemük a perdöntő b a j v í v á s (1. e.) volt, mely a XVI. 
sz. elejéig fenmaradt. 
Isten kardja, hun mondáink szerint egy sajátságos 

kard volt Attila birtokában, melynek történetét Pris-
cus jegyezte föl, ki a hunoknál jártában hallotta. 
Előadása szerint a kardot, mely Marsnak kardja, egy 
pásztor találta a mezőn s elvitte Attilának, ki ez által 
hivatva érezte magát a világ meghódítására. 
Istenkáromlás, 1. vallás elleni büntettek és vétségek. 
Isten kegyelméből, dei gratia (I. e.). 
Isten nyila, a villám népies neve. 
Isten ostora, a középkori krónikások igy nevezik 

Attilát (1. e.). 
Istensegits, Bukovina egyik magyar községe, 2558 

lak., kik Mária Terézia alatt a székelyföldről vándo
roltak ki. 
Istentagadás, atheismus (1. e.). 
Istentisztelet v. i s t e n i s z o l g á l a t , a vallásos 

áhítatnak külső szertartásokban való nyilvánítása. 
Ister (Istros), a Duna neve az ó-korban. 
Isthmus (gör.), földszoros, az ó-korban leginkább 

a korinthusi, hol Poseidon tiszteletére 2 évenként az 
i.-i j á t é k o k a t tartották, melyek később görög nem
zeti ünneppé fejlődtek. 
Istóczy G y ő z ő , orsz. képv., szül. 1842. Szent-

Kereszten, Vas m. 1867. vasmegyei aljegyző, 1868. 
megyetörvényszéki biró, 1872. szolgabíró és ugyanez 
évben és azóta folyton a rumi kerület orsz. képvise
lője. A modern antisemitismus legelső hirdetője volt 
hazánkban. 
Istoly, néhol igy nevezik a tárnát (1. e.). 
István m a g y a r k i r á l y o k : 1) I. S z e n t I., első 

magyar király, Géza vezér és első neje Sarolta, a 
külföldi krónikák szerint 2. neje Adelhaid,fia, sz. 969. 
Mint pogány, a Vajk nevet viselte, melyet 994. cse
rélt el, midőn Adalbert prágai érsek Esztergomban 
megkeresztelte. A fejedelemséget atyja már az előző év
ben megosztotta vele. 995. Gizellával (1. e.), II. Henrik 
bajor hg. leányával lépett házasságra. 997. követve 
atyját az uralkodásban, azonnal hozzá látott a ma
gyar nemzet megtérítéséhez. 998-ban Kupa vezért 
legyőzte; püspökségeket s monostorokat alapított, 
s intézkedéseihez a pápai szék megerősitését óhajtva 
kinyerni, Asztrik kalocsai püspököt Rómába küldte, 
honnan egyúttal királyi czimet és koronát kért. 
II. Szilveszter pápa 1000. márcz. 27. kelt bullájában 
(melynek szövegét az ujabb nyomozások megtámad
ják) megadta a királyi czimet s a királyt jelentékeny 
egyházi előjogokkal ruházta fel. Az általa küldött 
koronával István 1000. (némelyek szerint 1002.) aug. 
15-én Esztergomban királylyá koronáztatott. 1002. 
legyőzte Gyula erdélyi vezért, 1003. Keán besenyő 
főnököt, 1015 — 30. Ahtony marosvidéki nemzetség
főt, s ekként az ország minden részére kiterjeszté 
uralmát. Utolsó éveit Imre fia halála és családi viszá-

lyok keserítek meg. A királyné megvakittatta Vazul 
hget, s a király unokaöcscsei András, Béla és Levente 
futásban kerestek menedéket; mire I. nővérének fiát 
Pétert rendelé utódjául, f 1038. aug. 15. s 1083-ban 
szentté avattatott. Emléknapja aug. 20-án nemzeti 
ünnep jellegét viseli. A magyar nép nemcsak nemzeti 
szentjét tiszteli I.-ban, de első királyát is, ki egyházi 
és politikai intézkedéseivel Magyarországot a pol-
gárosult európai államok közé bevezette és a 800 
évig fennálló rendi alkotmány alapjait lerakta. Pór 
Antal: Szt. István (1871.), Stilting, Vita S. Stephani, 
(Győr 1747.), Pauler Gyula : Szt. István alkotmánya 
(Századok, 1879.), Karácsonyi János : Szt. István 
oklevelei (1891.). — 2) II. I., 10-ik magyar király, 
Kálmán király és a szicziliai Buzilla fia, szül. 1101., 
1114. febr. 4. követte atyját a trónon. 1121. Adel-
haidot, II. Henrik regensburgi várgróf leányát vette 
nőül. A csehekén és morvákon kivül hadat viselt a 
kievi nagyfejedelemmel és Komnen János görög csá
szárral ; ez utóbbi háborúnak csak a Görögországba 
menekült Álmos herczeg halála vetett véget 1129. 
Kegyetlen és kicsapongó volt; gyermekei nem lévén, 
trónját az atyja által megvakitott unokatestvérének, 
Bélának hagyta, s szerzetes ruhát öltve f 1131. ápr. 
2. v. 3 . ; Váradon temettetett el. — 3) III. I., 13-ik 
magyar király, II. Géza és az orosz Eufrozina leg-
idősb fia, szül. 1147., atyja halála után 1161. márcz. 
31-én trónra lépve, megkoronáztatott. Manuel görög 
császár II. Gézának udvarában élő testvéreit, H-ik 
Lászlót (1161. jul. 14. —1162. jan. 14.) és ennek 
halála után IV. Istvánt (1162. febr. 11.—1163. áp-
ril 11.) segítette ellenében a trónra, s a későbbi évek
ben is folytonos háborúban állott vele. 1165. Ágnest, 
Henrik osztrák herczeg leányát vette nőül. Gyermek
telenül f 1173. máj. 3. — 4) IV. I., 15-ik magyar király, 
II. Béla és a szerb Ilona 3-ik fia ; a Szerémséget kapta 
örökségül, de II. Géza alatt elvesztvén azt, Manuel 
görög császárhoz menekült s ennek segélyével több
ször megtámadta az országot. III. István ellenében 
bátyja, IV. László után ő lépett fel ellenkirályul s 
1162. febr. 11. meg is koronáztatott, de már június 
19. csatát vesztett. 1163. a drávántuli vidékét elfog
lalta ; ez évi ápril 11. méreg által f Zimonyban. — 
5) V. I., 21. magy. király, IV. Béla és Lascaris Mária 
elsőszülött fia, szül. 1239. okt. 18., 1245. megkoro
náztatván, mint ifjabb király Szlavóniát és 1251-től 
Stiriát birta. 1254. a kun származású Erzsébettel 
lépett házasságra. Stiria elvesztése után (1262.) fel
támadt atyja ellen ; a viszály 3 izben tört ki az atya 
és fiu között. 1270. május 3. trónra lépve, ismét meg
koronáztatta magát; uralkodása kezdetén II. Ottokár 
cseh királylyal viselt háborút, mely 1271. jul. 3. a 
pozsonyi békében ért véget. 1272. tavaszán Szerbiá
ban volt; itt vette hirét annak, hogy ifjabbik fiát, 
András hget Pektári Joachim bán Habsburg Rudolf 
hatalmába adta. A gyermekrabló üldözésére indulva, 
a nagy forróságban beteg lett s aug. 1. f a Nyulak 
szigetén. 

Is tván, m a g y . k i r . h e r c z e g e k : 1) Posthumusl., 
II. Andrásnak estei Beatrixtól (1. e.) származott utó
szülött fia, szül. 1236. német földön, hová anyja 
mostoha fia, IV. Béla, elől menekült. Anyjával Olasz
országba, Azzo estei őrgróf udvarába került, de nagy
bátyja ellen összeesküvést forralt s ez fölfedeztetvén, 
mostoha testvéréhez, Jolanta aragoniai királynéhoz 
futott. Majd ravennai podesta lett, de innen is elűzték. 
Velenczében Morosini Katalin (Romazicza) előkelő 
hölgygyei lépett házasságra, kitől III. András (1. e. 
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király született, j 1272. — 2) Anjou I., I. Károly és 
Erzsébet királyné legifjabb fia, szül. 1332. decz. 26. 
Róbert nápolyi király unokájának, Máriának férjéül 
szemelte ki, de a házasság nem jött létre s András 
hg megöletése után Nagy-Lajos hasztalanul követelte 
számára Nápoly koronáját. 1346. Szepes és Sáros 
vármegyéket, 1351. Erdélyt, 1353. Horvátországot 
kormányozta. 1350. Margit bajor hgnővel, Lajos csá
szár leányával lépett házasságra, kitől 2 gyermek 
született: János és Erzsébet, f Zágrábban 1353. 
Is tván, főhg és m. k i r . hg, az utolsó nádor, József 

nádor fi?., szül. 1817. szept. 14. Budán. Hazánkban, 
magyar szellemben nevelkedett s az 1838. árviz al
kalmával szép bizonyítékát adta a nemzet iránt érzett 
részvétének. 1843. decz. 9. Csehország polg. kor
mányzójává, 1847. január 15. atyja halála után ma
gyar kir. helytartóvá neveztetett ki, s az 1847-iki 
országgyűlés nov. 12. egyhangúlag nádorrá válasz
totta. Az 1848 : III. t.-cz. s V. Ferdinánd jun. 26-iki 
leirata mint kir. helytartót majdnem teljes kir. hatás
körrel ruházta fel az ország kormányzásában; a vál
ságos időben azon fáradozott, hogy a szakadást a 
nemzet és az uralkodó közt megakadályozza. Mint
hogy ez nem sikerült, és a jun. 26-iki kir. leirat visz-
szavonatott, szept. 22. felsőbb parancsra elhagyta 
az országot, 25-én lemondott a nádorságról s kegy
vesztetten anyai örökségébe^ Schaumburg várába 
vonult vissza. Itt élte le számkivetésben hátralevő 
éveit, f 1867. febr. 19. Budán van eltemetve. 

Is tván, 9 pápa neve; 1) I. Szt I. (254 — 257.), emlék
napja aug. 2. — 2) II. I. (752. márcz.), csak néhány 
napig uralkodott s nem számíttatik a pápák közé. — 
3) II. I. (752. márcz. —757. ápril. 26.), a longobárdokat 
Pipin frank király segítségével legyőzve, az eparcha-
tus elfogadásával megvetette a pápai állam alapját. 
- 4) III. I. (768. a u g . - 7 7 2 . febr. 1.) - 5) IV. I. (810. 
jun. —817. jan. 24.) — 6) V. I. (885 szept —891. 
szept.) — 7) VI. I. ( 896-897 . jul. 25.), a börtönben f. 
— 8) VII. I. (929. f eb r . -931 . márcz.) - 9) VIII. I. 
(939. jul.—942. okt.) - 10) IX. I. (1057. aug. 2 , -
1058. márcz. 29.). 
Istvándi, község Somogy m., 2525 lak. 
Istvánffy M i k 1 ó s (kisasszonyfalvi), magyar tör

ténetíró, szül. 1538. Kisasszony falván (Baranya m.). 
Bolognában tanult; visszatérve, 1562. Oláh primás 
titkára, 1568. udv. kanczelláriai titkár, 1576. al-
kanczellár s Rudolf alatt a nádori helytartói méltó
ságot viselte. Mint buzgó katholikus és az udvari 
párt főembere, a Bocskay-mozgalom ellensége. Ké
sőbb szélhűdés érte s a közpályáról visszavonulva, 
történelmi tanulmányoknak élt; megirta Magyar
ország történetét latinul I. Mátyás halálától II. Mátyás 
koronázásáig (1490—1606.). f 1615. ápr. 1. Művét 
Pázmány Péter adta ki először 1622. Azóta több 
kiadást ért s 1867. Vidovich György magyarra is 
lefordította. 

Istvánföld, község Torontál m., 1379 lak. 
Is tván k i rá ly , D o b s a Lajos tört. színműve. 
Is tván (szent-) legendái. Az első szent királyról 

szentté avattatása után rövid időre több életrajz 
keletkezett, melyek nemcsak a király életének, de 
koruk történetének is becses forrása. Legrégibb az 
u. n. k i s e b b l e g e n d a , ezt szerzője egykorúak el
beszélése alapján irta meg, mig a n a g y o b b legen
d á t külföldi ember szerkesztette, Mátyás Flórián sze
rint a XII. sz. vége felé vagy a XIII. sz. elején. 
H a r t v i k l e g e n d á j á n a k ugy szerzőjét mint korát 
homály fedi; némelyek szerint regensburgi püspök 

volt a XII. sz. elején ; mások magyarnak tartják $1 
Arduin győri püspökkel azonosítják. Munkája Káli| 
mán királynak van ajánlva ; Karácsonyi legújabban! 
IV. Béla öcscsét sejti e H. alatt, ki a halicsi királyiI 
czimet viselte. H. legendájának a Múzeumban őrzött íj 
codexe sokban eltér a külföldön lévő codexektőL I 
Mindhármat kiadta M. Florianus, Fontes domesticil.k. I 

István-rend (Szent-) , ma az egyetlen magyar kir. 1 
rend ; Mária Terézia alapitotta 1764. febr. 21. poli- J 
tikai és hazafiúi érdemek jutalmául; az alapítási,', 
ünnep 1764. máj. 5 tartatott meg. Nagymestere a 
magyar király ; van az egyházi rendtagokon kivül 
20 nagykeresztes, 30 közép- és 50 kiskeresztes vi- • 
téze, kiknek nemeseknek kell lenniök. A nagykereszt 
csak főméltóságoknak adományozható (a val. belső 
titkos tanácsosi méltóság van vele egybeköve); a 
kiskeresztesek az eddigi szokás alapján báróságra 
tarthattak igényt. A rend emlékünnepe aug. 20. (Jel
vényét 1. zászlók, czimerek, rendjelek színes mel
lékletünkön.) 

Is tván-társulat (Szent I. társ.), egyháziakból és 
világiakból álló kath. irodalmi és tudományos tár
sulat ; alakult »jó és olcsó könyvkiadó társ.« czim-
mel 1848. máj. 1.; 1854. elején vette fel mostani 
nevét; tagjainak évenkint bizonyos számú könyvet 
ad s a kath. népiskolák számára a tankönyveket 
adja ki; van külön irodalmi osztálya is, mely havon-
kint felolvasó ülést tart. A társulat közlönye a »Kath. 
Szemle« havi folyóirat. 

Iszákosság, szeszes ital túlságos élvezete, mely sú
lyos testi és lelki bajokra, az a l k o h o l i s m u s (1. e.) 
sokféle betegségeire vezet; e bajok elhárítására kétféle: 
társadalmi és állami tevékenység indult meg. A tár
sadalmi mozgalom arra irányul, hogy mértékletességi 
egyletek utján vessenek határt az i.-nak; az állam te
vékenysége viszont törvénynyel igyekszik az i.-ot kor
látozni. Norvégiában már a negyvenes évek óta van
nak törvények, melyek korlátolják a korcsmák szá
mát. Később Svédországban és Hollandiában hoztak 
törvényt az i. ellen. Legújabban a porosz kormány 
terjesztett elő hasonló törvényjavaslatot, mely az 
iszákosokat gondnokság alá helyezi s gyógyításukra 
külön intézeteket akar szervezni. Nálunk az i. ellen 
törvény nincs s csak a kihágásokról szóló törvény 
tiltja meg a korcsmárosnak, hogy részeg embernek 
hitelbe italt adjon. 

Iszap, a folyó hordalékának azon része, mely az 
atmosphaeriliák behatása alatt a kőzetek elmállásá-
ból ered, finom, egyenként alig érezhető részecskék
ből, melyek a mozgó vízben egyenletesen szétoszlanak 
és azt zavarossá teszik. A friss iszap a növényzetre 
élesztő hatással van. 

Iszapfürdő, sok iszapot tartalmazó hévvizek. Az 
iszap ásványtörmelékből, állati s növényi szerveze-. 
tek részecskéiből s ezek elmállása által képződött 
anyagból (baregine, glairine, thermotein) áll, mely
ből kénhydrogén szokott fejlődni. Tengerpartokon, 
főleg öblökben szintén vannak i. fürdők. Gyógyhatá
súk a bőrre gyakorolt nagyfokú ingeren alapszik, 
minek folytán a vérkeringés módosul. Rendelik gör-
vélyes csontbajok, csúzos izületi bajok, köszvény, 
bénulások, idült csontlobok, csontszu és elhalás, bőr
bajok, bujasenyv stb. ellen. Nálunk i. f. van a Sá
ros-, Császár- és Lukácsfúrdőben, Keszthelyen, Pös-
tyénben, Trencsénben, Topuszkón, Daruvárott, Varas
don, Stubiczán, Stubnyán, Bajomban, Melenczén stb. 

Iszapolás, 1) mély fekvésű, belvíz által járt terü
letnek mentesítése az által, hogy megfelelő berende-



zéssel azt a téli és őszi áradás állal elborítani hagy
juk, hogy a folyó iszapját a területen lerakja s igy 
azt lassan felmagasítsa ; ez a mesterséges i., mig a 
természetes i. azon hordaléklerakodás, melyet vmely 
folyó medrében létesit; a vízjogi törvény 5. §-a sze
rint a természetes i. a parti birtok növedéke; — 2) 
azon eljárás, melynél a viz felhasználásával a finom 
s kevésbbé finom testrészecskéket mechanikailag egy
mástól elválasztják, igy van: i s z a p o l t agyag, 
festék stb. 
Iszapvulkán, agyagos iszapból képződött kúp

alakú s néha 100 m.-nél magasabb halom kráterrel, 
melyből gázok, bitumen és sótartalmú iszap időn
ként feltörnek. 

Iszka-Szent-György, község Fejér m., 1379 lak. 
Iszker, folyó Bulgáriában, Gigen mellett a Du

nába folyik. 
Iszlai József, orvos, a fogászat egyet. m. tanára 

a bpesti egyetemen, szül. 1S42. nov. 3., 1867. Ba
lassa tanár növendéke, 1869. Kovács sebésztanár 
segéde, utóbb másfél évig kir. bányaker. műtő Sel-
meczbányán. Tanulmányutat tett Angliába, hol a 
fogászatban képezte ki magát. 1874 óta fogorvos, 
1881. egyet. m. tanár. Számos orvosi művet irt; fogá
szati lapot szerkeszt. 

Iszlám (arab, megadás), a mohammedán hit. 
Isztambul (tör.), Konstantinápoly. 
Isztimér, község Fejér m., 1405 lak. 
Isztria, osztrák őrgrófság, az osztrák tengermellék 

része, ter. 4951 km a, 318.209 lak. Félsziget alakban 
nyúlik az Adriai tengerbe, északon a Karszttal függ 
össze, földje hegyes, számos barlanggal. Folyói : 
Quieto és Arsa. I.-hoz tartozik Cherso, Veglia és 
Lussin sziget. Városai : Parenzo, Capo d'Istria, 
Pirano, Rovigno, Pola. 
Itacismus, a görög nyelvtanban Reuchlin által meg

állapított olvasásmód, mely szerint az uj görög nyelv 
kiejtése alapján az i\, sí, oi, v, vt egyformán í'-nek, 
av a/-nak, ev ef-nek, ai tf-nek ejtendő, ellentétben az 
e t a c i s m u s s a l (l. e.). 

Itália (lat.), Olaszország. 
Italmérés, l. italmérési jog. 
Italmérési adó, a kimért v. kis mértékben elárusí

tott szeszes italok után fizetett adó ; bor (bormust) 
minden hl.-je után zárt városokban 2 frt, nyilt helye
ken 3 frt, gyümölcsbor hl. után l frt, sörnél 2 frt, oly 
pálinka után, melynek alkoholtartalma 30 foknál 
kisebb (100 fokú szeszmérő szerint) 4 frt 50 kr, ha 
30 és 50 fok közt van, valamint minden különleges 
pálinkaféle után (szilvórium, törköly stb.), ha alko
holtartalma 30°-on alul is van, hl.-énként 7 frt 50 kr; 
minden pálinka v. más szesz után, melynek alkohol
tartalma 50°-nál nagyobb, hl. fokonként 15 kr, likőr, 
puncsesszenczia, arak, rum, cognac stb. után leg
alább 12 frt hl.-énként. Az i.-m. adót zárt helyeken 
a behozás alkalmával a fogyasztási adóhivatal szabja 
meg a behozó fél terhére és azonnal lefizetendő, nyilt 
helyeken a beszedés megváltás, bérbeadás v. kincstári 
kezelés utján történik. Az i.-m. adó 5 év alatt elévül. 
Italmérési illeték, a kimérésre és kis mértékben 

eladásra engedélylyel biró vállalkozó által fizetendő 
állandó összegű illeték, melynek meghatározása vé
gett az üzletek terjedelmükre nézve Budapesten 5, 
egyebütt 3 osztályba soroztainak. A korcsmárosok, 
vendéglősök és italmérők i. i. fejében Bpesten fizetnek 
évenkint 500, 300, 200, 100 v. 50 frtot, a tvhatósági 
joggal biró és rend. tan. városokban vmint tvható-
sággal v. kir. tvszékkel biró községekben, ha lakos

ságuk 20.000-nél több 100, 75 v. 50 frtot, 10-20 .000 
lakosságuak 75, 50, 40 frtot, 10.000-nél kevesebb 
lakossal birok 50, 40, 30 frtot, egyéb községekben 
megfelelően 50, 40, 30, illetve 40, 30, 20 és 30, 20, 
10 frtot. A sör- és szeszfőzők és kereskedők, ha i.-sel 
foglalkoznak, e tételek */B-ét, más kereskedők és sza
tócsok 3/ü-ét, czukrászok, kávésok 2/B-ét, saját termé
süket kimérő bortermelők Vio-ét fizetik. Az osztályba 
sorozás a pénzügyigazgatóság és közs. elöljáróság 
kiküldöttje és egy szakértőből álló bizottság által 
történik 3 évre. Az i. i. félévre előre július és január 
hónapok 1-én (az első részlet a fizetési iv kézbesíté
sétől számított 8 nap alatt) fizetendő. 
Italmérési jog, a szeszes italok (bor, gyümölcsbor, 

sör és égetett szeszes folyadék) kimérése és kis mér
tékben való elárusitása feletti rendelkezés joga ; ná
lunk kizárólag az államot illeti és az illetékes pénz
ügyigazgatóság engedélye nélkül a szeszes italok 
elárusitása tiltva van. Engedélyt tartoznak kérni: 
1. korcsmárosok, vendéglősök, ált. mindazok, kik sze
szes italok kimérésével v. kis mértékben való eláru-
sitásával foglalkoznak ; 2. sör- és szeszfőzők, bor- és 
sörkereskedők kis mértékben elárusitás esetén; 3. más 
kereskedők, szatócsok, czukrászok, kávésok, kik sze
szes italt poharanként iparszerüleg mérnek ; 4. oly 
bortermelők, kik saját termésüket kicsinyben eláru
sítják ; engedélyt csak nagykorú, megbízható, fedd-
hetlen jellemű magyar állampolgár vagy legalább a 
magy. szt. korona országainak területén lakó egyén, 
nyerhet. Az engedély rendszerint határozatlan időre 
szól és megszűnik, ha az engedélyes lemond v. meg
hal, de az özvegy- és kiskorú gyermekek- és unokák
nak uj engedélyt nem kell kérniök ; elvonható, ha az 
engedélyes csődbe jut, bűntett v. vétség miatt jog
érvényesen elitéltetik, az i. illetéket v. adót a megin-
téstől számított 15 nap alatt le nem fizeti, egészségre 
ártalmas v. bármely italt hamis név v. czim alatt hoz 
forgalomba, i. jogát az engedély kiadásától számí
tott 3, v. későbben bármikor 1 hónapon át nem gya
korolja, végre, ha az italmérések számának apasztása 
válik szükségessé. Az engedély másra át nem ruház
ható és haszonbérbe nem adható. I.-sel foglalkozók 
helyiségüket külső jelvénynyel tartoznak ellátni és 
denaturált szeszt (1. e.) nem árusíthatnak. 

Italmérési jog kártalanító kötvények, az 1888. 
évi XXXVI. t.-cz. értelmében mintegy 225 millió frt 
összegben felveendő államadósság, mely az italmérési 
jog megváltására szolgál; a kötvények 50, 100, 500, 
1000, 5000 és 10.000 frtos czimletekre vannak fel
osztva, 4Ví°/o-ot kamatoznak és 70 év alatt sorsolás 
utján törlesztetnek ; a szelvények félévenkint jan. és 
jul. 1-én esedékesek. 

Italmérési jövedékrészesedés, a törvényhatósági 
joggal felruházott és rend. tan. városok vmint ital
mérési joggal biró községeknek az 1888 : XXXV. 
t.-cz.-ben adott kedvezmény, mely szerint ezek 1893-
tól kezdve az i.-m. jövedékből az összes kártalanítási 
tőke kamatának és évi törlesztési járulékainak fede
zése után fenmaradó tiszta eredményben részesed
nek, ha az illető városban v. községben tiszta ered
mény van, még pedig a községek 10°/0, a rend. tan. 
városok 20°/ 0, a tvhatósági joggal birok 30%, a zárt 
városok pedig 40°/ 0 erejéig. Zárt városokban a része
sedés már 1890-től kezdődött, 1891-ben Budapest 
főváros 671.081 frt, Pozsony 26.245 frtban részesült 
ily czimen. 

Itatós papir, merítés utján készül gyapjú- és egyéb 
rongyból, laza, nem sajtolt, enyvezetlen, gyakraa 
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szürke, rózsaszínű, legtöbbször fehér papír, mely a 
folyadékot gyorsan magába szívja. 
Itcze, a métermérték behozatala előtt hazánkban 

használt űrmérték = 0'848 1. 
ítélet, iudichim, sententia, az egész peres eljárás

nak végczélja, a biró azon határozata, melyben a 
felek által nyújtott bizonyítékok alapján ő felsége a 
király nevében a fenforgó vitás kérdést eldönti, az 
ítélet a per tárgyát i t é l t d o l o g g á (res judicata), 
joggá teszi a felek között — res judicata pro veri-
tate habetur — az többé ujabb kereset tárgya nem 
lehet (1. p e r ú j í t á s ) . Az i. két részből áll, az érdem
leges, mely a határozatot tartalmazza és az indoko
lás, mely az érdemleges részben nyilvánított bírói 
meggyőződés okadatolását adja. 

ítélet, a gondolkodás azon művelete, midőn vmit 
állítunk v. tagadunk, azaz eldöntjük, hogy bizonyos 
fogalmak összekapcsolhatók-e egymással v. nem ? Az 
i. nyelvbeli kifejezése a m o n d a t . 

í télet napja, a keresztény vallásos felfogás szerint 
az a nap, midőn isten e világ végével az egész em
beri nem fölött ítéletet fog mondani s a jókat örök 
jutalommal jutalmazni, a gonoszokat örök kárhozat
tál büntetni fogja. 

í télet napja, drámai költ. b. K a a s Ivortól. 
Itélőmester, protonotarius, régi igazságügyi szer

vezetünkben a nádort helyettesitette igazságszolgál
tatási teendőiben; négy itélőmester volt a kir. táblán, 
a kik az ügyek tulajdonképeni előadói voltak. 

ítélő tábla, 1. királyi tábla. 
I tem (ajtem), a sportban a lóverseny-programm 

minden egyes pontja ; egy-egy futam, az illető nap
nak egy-egy i.-e. 

Ite, missa est (lat.), menjetek, el van bocsátva (t. i. 
a gyülekezet), a kath. pap befejező szavai a misénél, 
1. mise. 

I tera t ivum (lat.), gyakoritó ige (1. e.). 
í tészét , kritika, bírálat (1. e.). 
I thaka (ma Thiaki), a jóniai szigetek egyike; ter. 

97 km 3, főhelye Vathy; a monda szerint Odys-
seus hazája. 

I t inerarium (lat.), útmutató, útleírás; a rómaiak
nál két főhely közti állomások jegyzéke, a távolságok 
megjelölésével, a mi a térképeket pótolta. 

Itt az í rás , forgassátok Érett észszel, józanon 
K ö l c s e y »Vanitatum vanitas* cz. költ. kezdete. 

Ittebe, 1) Magyar-, 2243 lak. 2) Szerb-, 4802 lak., 
községek Torontál m. 

Itt van a hon, ah, de nem a régi, Pusztaságban 
nyúlnak el vidéki, Többé nem győzelmek honja már. 
K ö l c s e y : Zrinyi dala. 

I t tvarnok, község Torontál m., 758 lak. 
I turbide, don A u g u s t i n de, mexikói császár, 

szül. 1783.; mikor honfitársai a spanyol uralom ellen 
fellázadtak, előbb ellenök harczolt, azután az egész 
spanyol sereggel hozzájok állt; 1822. Mexikó csá
szárává kiáltatott ki, 1823. elűzték s midőn 1824. 
vissza akarta a hatalmat szerezni, elfogták és 
agyonlőtték. 

Iv, a mértanban vmely görbe vonalnak, de különö
sen a körvonalnak egy része; vmely köriv hosszát 
megkapjuk, ha a kör kerületét a megfelelő közép
ponti szöggel szorozzuk és 360-nal elosztjuk, viszont 
az iv hosszából, illetve az ivnek a kör sugarához 
való viszonyából a megfelelő szöget kiszámíthat
juk; — az építészetben a. m. boltív (1. e.). 

Ivadékcsere, metagenesis, a kifejlődés azon neme, 
midőn az anyaállat petéjéből kifejlődött álcza, mely 

anyjához épen nem hasonlít, bimbódzás v. spóráké 
zés utján uj nemzedéket hoz létre; ebből végre I 
anyához hasonló állat fejlődik. Ilyen p. o. a galand 
féreg fejlődési menete. 

Ivadékverseny, oly verseny, melyben évekkel elől 
megnevezett apa- és anyalovak (a nevezéskor mé 
meg nem született) csikói futnak. 

Ivády Béla, orsz. képv., szül. 1838. Ivádon,Hevese 
m., 1875 óta képviseli a pétervásári kerületet. ;{s'j 

Iván, község Sopron m., 1534 lak. 
Iván, orosz czárok: 1) 1.1., Rurik családjából, 1328. 

lett moszkvai nagy fejedelemmé, f 1341. — 2) II. I., azt 
előbbi fia (1353-1354. nov. 13.) - 3) III. I., Vaszíli 
fia (1462. márcz. 7.—1505. okt. 27.), szül. 1440. jan. 
22., első volt, kiazöroszczári méltóságotjviselte. Sokat 
tett hazája felvirágzásáért; Mátyás királylyal bányá
szatának újjászervezése érdekében állott összekötte
tésben. — 4) IV. 1.(1534—1584. márcz. 17.), az utóbbi 
unokája, sokat harczolt Báthory István lengyel király
lyal. Kegyetlensége miatt a történelem >rettenetes« 
melléknévvel ismeri, de ő vetette meg Oroszország ké
sőbbi hatalmának alapját. — 5) V. I., Alexei czárfia,. 
1682-től testvérével Péterrel együtt uralkodott, f 1696. 
jan. 29. — 6) VI. I. (1740—1741.), Antal-Ulrikbraun-
schweigi hg. fia, szül. 1740. aug. 24. Anna czárnő 
utódjává nevezte ki, de 1741. decz. 5. detronizálták; 
fogságba került s itt erőszakos halállal f 1764-ben 
deczember 5. 

Iván, a fekete ember, 1. Cserni Iván. 
Iváncsa, község Fejér m., 1795 lak. 
Ivancsicza, hegység Horvátorsz.-ban, az Alpesek. 

rendszeréhez tartozik, a Solta forrásától a Longa 
forrásáig a Bednya jobb partján ny.-ról k.-re nyomul. 
É. oldala meredek, d.-re lejtőssége a Zagorzac domb
vidékre ereszkedik. Legmagasabb csúcsa az Ivancsi
cza 1061 m. m. 

Ivánda, község Torontál m., 1545 lak. Határában 
savanyuvizes ásványos források. 

Ivanecz, község Várasd megyében. A róla elneve
zett hegység é. oldalán. Járásbir. 

Ivangorod, nagy erősség Sjedlez orosz-lengyel kor
mányzóságban, a Visztula m. Varsó, Novogeorgievsk 
és Brest-Litovsk vele együtt alkotják a lengyel vár
négyszöget. 
Iván hava, június hónapja. 
Ivanic, sz. k. v. Belovár-Kőrös m., 848 lak. A tö

rök ellen hajdan jelentős végvár volt. 
Ivanic-Kloster (I.-Klastrom), község Belovár-Kőrös 

m. 1227 lak. Magaslaton épült, ferenczrendi kolostor. 
Ivánka, 1) Imre, titkos tanácsos, szül. 1818. decz. 

9. Felső-Szemeréden Hont m., katonai pályára lépett, 
1848. honvéd, csakhamar ezredes, de már októberben 
osztrák fogságba került; 1861. Pestmegye főjegyzője, 
később ismételve képviselő s 1867 után közgazda
sági és vasútépítési téren nagy tevékenységet fejtett 
ki, 1878. az északkeleti vasút vezérigazgatója egész, 
e vasút államosításáig; a vörös kereszt egylet körüli 
érdemeiért 1882. a Szent-István-rend kiskeresztjét 
kapta; 1889. titkos tanácsos; megírta emlékiratait; 
— 2) O s z k á r , orsz.képv., szül. 1852. Bpesten. Jogot 
végzett, 1892. a szálkai ker. képviselője. — 3) Zsig
mond, szül. 1817. F.-Szemeréden; az 1848-iki ország
gyűlésen követ; előkelő részt vett a szabadságharcz-
ban, azután külföldre menekült; az alkotmányos kor
szakban ismételve képviselő, később a honti ellenzék 
vezére. 

Ivánoyits Iván , orsz. képv., szül. 1859. szept. 15-. 
Baján. Ügyvéd, 1892. képviselő. 



Iván (szent) tüze és éneke, régi népszokás; a falun 
kivül, halmos helyen a lányok tüzet raknak; mikor 
lángol, akkor énekszó mellett egymásután átugorják, 
mert a néphit szerint az a lány, a ki átugrik rajta, 
hamar férjhez megy. Két héten át folyik; innen a 
mondás: olyan hosszú, mint a Szent Iván éneke. 

Iványi I s t v á n , tanár, szül. 1845. Lúgoson. Tanul
mányait befejezve a szabadkai községi főgymn. ta
nára. Történelmi szakíró. Főműve Szabadka város 
történetének első kötete. 
Ivarszervek, genitalia, apárzásra és nemzésre szol

gáló szervek, melyekben az ivarilag különböző nem-
zési anyag kifejlődik. 1) Hím i. sz.-ek: a herék , me
lyekben a termékenyítő sejtek, az ondószálcsák, ké
szülnek. A herék a borékzacskóban (scrotum) vannak 
elhelyezve. Belőlük az ondó az ondózsinóron át az 
ondóhólyagcsákba jut. Innen párzáskor a húgyhólyag 
nyaki részén elhelyezett s a húgycső által átfúrt dül-
mirigy (prostata) váladékával együtt kilöveltetik. A 
kilövelő csövet a húgycső (urethra) alkotja, mely a 
h i m t a g o n (penis) halad keresztül. A himtag a bar
langos szövetű merevencstestekből (corpus caverno-
sum) áll, melyek vérrel megtelődve a himtag me
revedését okozzák. 2) Női i v a r s z e r v e k : a 2 pete
fészek (ovarium), melyek Graaf-féle tüszőiben havonta 
1 — 1 pete érik meg és szabadul ki. A petefészkekből, 
melyek a hasürben szalagokhoz függesztve feküsz-
nek, a pete a p e t e v e z e t é k b e (tuba) jut, melyek két
oldalt a 2 petefészekből a méhbe (uterus) haladnak 
(1. anyaméh). A méh szájadékából a h ü v e l y (vagina) 
vezet ki a k ü l s ő női i.-hez. K ü l s ő női i.-sz.-ek: a 
két n a g y s z e m é r e m aj k. melyek között felül a me-
revülékeny esi kló (clitoris) ered és a 2 kis s z e m é -
remajk (nymphae). A külső nemi szervektől a beme
netet a hüvelybe (vestibulum vagináé) hajadonoknál 
a s z ü z h á r t y a (hymen) zárja el, csak a havi folyás 
számára engedve kis nyílást; a női húgycső a hü
velybemenet fölött n}álik. — A növények i.-sz.-eirői 
1. növények. 
ívás, a halak párzása. 
íves állvány, boltozat, állvány, 1. boltozat. 
Ivfok, vmely kör kerületének 360-ad része, 60 

ivperczből és 1 ivpercz 60 ivmásodperczből áll. 
ívlámpa, 1. izzó lámpa. 
I V Ó V Í Z , 1. viz. 
Ixelles (ixel), Brüsszel külvárosa, szép középüle

tekkel, nagy ipar; I. Lipót király szobra. 
Ixion, a görög hitrege szerint Zeus az alvilágban 

örökké forgó tüzes kerékhez lánczoltatta. 
Iz, tag, rész. 
Iz, eleduarium, gyógyszeralak, melynél finom po

rok kivonatokkal, lekvárokkal, befőttekkel, mézzel v. 
szörpökkel egyesittetnek. 

Iza, a Tisza mellékfolyója, ered a Radnai havasok 
é. oldalán a Batrina havas alatt. Eredetén alul a föld 
alá búvik s valami 10 kmt a föld alatt tesz meg. Tágas 
hosszvölgyben folyik, a Visó völgyével párhuzamo
san. Sziget alatt ömlik a Tiszába. 
Iza, község Máramaros m., 2127 lak. 
Izabella, magyar királynék, 1) I. másként E r z s é 

bet, IV. László hitvese, 1. E r z s é b e t . — 2) L, I. 
János király hitvese, I. Zsigmond lengyel király és 
Sforza Bona leánya; 1539. ment nőül Jánoshoz, kit 
1540. János Zsigmond nevű fiával ajándékozott meg. 
Férje halála és Buda elvesztése után Erdélybe vonult 
és az északkeleti országrészt mint fiának gyámja 
kormányozta. 1551. lemondott, s Erdélyt a koroná
val Ferdinánd kezébe adva, fiával Lengyelországba 

távozott s itt anyja udvarában éljt. 1556-ban török 
segítséggel visszatért Erdélybe, mely ismét meghó
dolt János Zsigmondnak, f 1559. szept. 15. Gyula
fehérváron. Szádeczky Lajos: Iz. és János Zsigmond 
Lengyelországban (1888.). — 3) I., II. József császár 
első hitvese,ParmaiFülöphg. leánya,szül. 1742. decz. 
31., 1760. ment nőül Józsefhez; rövid boldog házas
ság után f 1763. nov. 27. 

Izabella, spanyol királynék: 1) I., II. János Cas-
tilia királyának leánya, szül. 1451. april 22. ; 1469. 
Kath. Ferdinánd, Aragónia királyának neje, testvére 
halálával 1474. Castilia királynője, 1492. meghódí
totta Granadát; igen jeles uralkodónő volt, támo
gatta Kolumbus vállalatait, j 1504. nov. 26-án. — 
2) II. I., Mária Lujza, spanyol királynő, VII. Ferdi
nánd király leánya, szül. 1830. okt. 10. ; a fiági 
kizárólagos örökösödési törvényt atyja megszüntet
vén, 1833. szept. 29. királynő lett, de kiskorúsága 
idején gyámság alatt; 1843. nov. 8. a törvényhozás 
nagykorúnak nyilvánította, 1846. egybekelt unoka
bátyjával Ferencz infanssal (szül. 1822.); 1868. a 
forradalom a tróntól megfosztotta, mire Parisba me
nekült, hol 1870. jun. 25-én fia, Alfonz javára lemon
dott a koronáról. Azóta leginkább külföldön él. 

Izabella f ő h e r c z e g n é és m. kir . h e r c z e g n é , 
Frigyes főherczeg (1. e.) neje, szül. Croy-Dülmen her-
czegnő, szül. 1856. febr. 27. Frigyes főherczeggel 
egybekelt (Hermitage kastélyban Belgiumban) 1878. 
okt. 8.; csillagkeresztes hölgy. 

Izabella-szinü az a ló, melynek piszkos sárga, fe
hér a szőre rózsaszínű bőrben, a hosszú szőrök fehé
rek, a paták pedig sárgák. 

Izabella-szőlő, amerikai szőlőfaj, melyet már 1820. 
hozott be Bauman Európába, hol szerte elterjedt. 
Bogyója nagy, kékesvörös, vörösfehér pontokkal, erő
sen poloskaizű, vmint bora is. A phylioxerának nem 
áll ellent. 

Izachár, Jákob patriarchának Leától született fia, 
őse az I. törzsnek, mely Palaestina elfoglalásakor a 
Tábor hegy körüli vidéken telepedett meg. 

Izállat, arthrozoon, 1. izeit lábúak. 
Izbistye, község Temes m., 2416 lak. 
Izeit állatok, 1. izelt-lábuak. 
Izelt-lábuak, arthropoda, arthrozoa, a gerincztelen 

állatok egyik köre, melyhez a rovarok (insecta), pan-
kányok (arachnoidea), százlábúak (myriapoda) és 
rákok (crustacea) tartoznak. Testük szelvényekből 
áll, végtagjaik izeitek. Kültakarójuk külső, kemény, 
bőrnemü v. pánczélszerü chitinből s lágy chitinogen 
hártyából áll. Izomrendszerük kifejlett, erős. Ideg
rendszerük garatgyürüből és hasduczlánczból (1. 
idegrendszer), a tökéletesbeknél ezenkívül sympa-
thikus idegrendszerből áll. Szemük elemi, pont- v. 
összetett szem. A sziv v. ennek megfelelő hátedény 
a bélcső felett van. A légzés kültakaró, kopoltyúk, 
légcsövek v. tüdőzacskók által történik. Leginkább 
peték által szaporodnak, némelyek eleventojók. Rész
ben átalakulók ; némelyek szűznemzés utján is sza
porodnak. 
Izelt-testüek, arthrozoa, 1. izelt-lábuak. 
Iz-érzék, 1. ialés. 
Izgalmi regény, sensatiós regény, 1. e. 
Izgatás azon büntetendő cselekmény, melylyel va

laki nyilvánosan írásban v. szóval bűntett v. vétség 
elkövetésére felhív, v. felhívást bocsát ki arra nézve, 
hogy a hatóságok rendeletének v. meghagyásának 
ellenszegüljenek, v. az alkotmány fenállása és az 
ország sérthetetlensége ellen lázit. Btk. 171 — 174. §§. 



Izgató szerek, irritantia, 1. e. 
Izland, (ang., Iceland), é.-sarki sziget, ter. 104.785 

km 2., 69.224 lak. (csak 42.068 km 2 lakható). Ny.-i része 
erősen tagozott, belseje jobbára hullámalaku fensik, 
mely a tenger felé meredeken és gyakran fokozatosan 
ereszkedik. Legmagasabb emelkedése az Öráfa Jöküll 
(1959 m.), a hires Hekla vulkán (1555 m.) ; számos 
tava, folyója és meleg forrása van (geysir). Éghajlata 
oczeánikus, heves viharokkal, melyek az állattenyész
tésre is káros hatással vannak, amennyiben vulkani
kus hamuval takarják be a legelőket. A lakosság fog
lalkozása : dunnalud-fogás, halászat, juhtenyésztés, 
(földmüvelés nincs); a főeleimét az izlandi zuzmó 
nyújtja. Kiviteli czikkek: szárított hal, gyapjú, 
gyapjuharisnya, faggyú, fókabőr, rókabőr, dunna-
ludak. I. fölfedezői Írországi kelták voltak, ezeket a 
normannok űzték el. A kereszténység 1000 körül 
honosodott meg, ez időtől kezdve 1150-ig I. fénykora, 
mely időnek irodalmi termékei fontos kútfőket szol
gáltatnak az ó-északi mythologia megértésére. 1264. 
norvég birtok, később jólétét pestis, földrengések, 
vulkán-kitörésekés tengeri rablók tették tönkre. 1381. 
óta Dánia birja. A mai i.-iak kevés kivétellel lutherá
nusok, nyelvök az uj-izlandi, mely az Edda nyelvéből 
származó nyelvjárás. A törvényhozó hatalom az alt-
thing 36 taggal. Fővárosa Reykjawik. 
Izlandi zuzmó, Észak- és Közép-Európa magasabb 

hegyein tenyésző zuzmófaj, mely szárítva kerül for
galomba, porszerü, fehéres v. barnás szinü lemezek
ben ; a benne levő cetrarintól keserű izü, használják 
mellbetegeknél és kenyérbe vegyítve tápanyagul. 

Izlás, zugó az Al-Dunában, Pivolin alatt, 3982 m. 
hosszú. L. Duna és Dunaszabályozás. 

ízlés, gustus, íz-érzék, a nyelv alatti idegnek (n. 
hypoglossus) a nyelv g3röki részén, a körülárkolt és 
leveles szemölcsök (papülae circumvallatae, foliatae) 
táján, a nyelv szélén és a szájür nyákhártyájának 
egyes helyein fekvő végkészülékei által közvetittetik. 
Ezen végkészülékek az izlőkelyhek. Az izérzés lehet 
édes, keserű, sós v. savanyu. Az izérzés erőssége 
egyenesen arányos a felület nagyságával és az oldat 
tömörségével. A kénsavat Viooooo, a khinát 1/33000, 
a konyhasót Vsis, a czukrot Vss hígítás mellett még 
megérezzük (Valentin). 

ízlés, 1) stíl (1. e.), szép és összhangzat iránti érzék; 
— 2) széptani ért. a lélek azon képessége, hogy a 
szépet megismerni és értéke felett ítéletet mondani 
tud (1. széptan). 

Izmaeliták, mohammedán vallású kazár, bolgár és 
egyéb rokdn népfajok, már a vezérek korában kezd
tek hazánkban letelepedni; számuk később növe
kedett. Kereskedéssel foglalkoztak, nagy gazdagságra 
tettek szert; II. András alatt ők kezelték a királyi 
jövedelmeket; de kapzsiságuk gyüiöltté tette őket s 
számtalan törvény hozatott ellenük. András az arany 
bullában megígérte, hogy a pénzügyi tisztségekre 
nem alkalmazza őket. IV. Béla alatt ugy látszik rész
ben fölvették a kereszténységet s beolvadtak, részben 
kivándoroltak, mert azontúl nem találkozunk velők. 

Izmail basa, egyiptomi alkirály, szül. 1830. Kairó
ban. Francziaországban nevelkedett, 1863. jan. 18. 
alkirály, 1867. chedive czimet és egyenes ágon való 
örökösödési jogot nyert. Sokoldalú és hasznos tevé
kenységet fejtett ki országa emelésére ; ő építette a 
a Suez-csatornát; roppant hódításokat tett Szudán
ban. De rossz pénzügyi gazdálkodása miatt 1879. 
jun. 26. letétetett. Azóta külföldön él. 

Izmény község, Tolna m., 1001 lak. 

Izom, musculus, az állati test activ mozgási szerve*! 
lágy, vöröses, rostos tömeg, mit a közéletben husnak;| 
neveznek. Az izmok két végükkel többnyire egymásf 
felé mozgó csonton tapadnak. Főtulajdonságuk, hogy! 
az idegek behatására megrövidülnek, összehúzod- :; 
nak s ez által a test részeit mozgatják. Vannak ] 
h a r á n t c s í k o l t izmok, melyek működése akara
tunktól függ (a fej, kar, nyak, végtagok stb. izmai) 
kivévén a sziv izomtömlőjét; továbbá s ima izmok, 
melyek működése akaratunktól független (a gyomor, 
belek, húgyhólyag, anyaméh, stb. izmai). A haránt
csíkolt izmok elemei, az i z o m r o s t o k , izomhüvelyből 
(sarcolemma) és összehuzékony bennékből állanak; 
a bennék bizonyos kémszerekkel kezelve hosszirány
ban finom izomrostocsokká (fibrillae), harántirány
ban korongokká (disci) esik szét. A sima izmok 
egynemű anyag által Összetartott v. különálló orsó-
alaku, maggal ellátott sima i z o m s e j t e k b ő l álla
nak. Halál után néhány órával az izmokban lévő 
myosin megalvad, mi által az i. megmerevedik (hulla
merevség). Csak ezen állapot megszűnte után lehet 
a hust megfőzni. — Az izmok végükön rugalmas, 
SZÍVÓS, kötőszövetkötegekbő) álló í n b a mennek át. 
Izomcsúz, rheuma musculorum, heveny alakban 

leginkább meghűlés után lép fel; tünetei egyes izom
csoportok v. az egész izomzat fájdalmassága, külö
nösen mozgatása, működése alatt. Kezelés: izzasztó 
szerek, natr. salicyl., massage, bőrizgató és bóditó 
szerekkel való bedörzsölés. Idült esetekben fara-
dikus ecsetelés, budai fürdők, Margit-sziget, Mehá-
dia, Pöstyén, Trencsén-Teplicz, Lipik, Szklenó, stb. 

Izomrost, 1. izom. 
Izomrostdaganat, 1. myoma. 
Izomsejt, 1. izom. 
Izomsorvadás, atrophia musculorum progressiva, 

az izmoknak izomlob, ólommérgezés folytán, gyak
ran hagymáz, vörheny, himlő után beálló fokozatos" 
elsenyvedése. Kezelés: villanyozás, massage, gyógy-
tornázás. * 
Izomtúltengés, hypertrophia musculorum, í) va

l ó d i i., az izmoknak rendkívül erős kifejlődése; — 
2) ál i., az izomzat teriméjének megnagyobbodása, 
a mit azonban nem az izomelemek növekedése, ha
nem az izomrostok között kóros mennyiségben fel
szaporodó zsírszövet okoz, mely végre az izomros
tokra gyakorolt nyomás folytán azok zsugorodását 
és végeredményképen izomsorvadást okoz. 

Izomzat, musculalura, az izmok összesége. 
Izörökség, a hitbizománynál azon öröklési rend,' 

melynek értelmében az örököl, ki az utolsó birtokos 
legközelebbi rokona; ha pedig többen egyenlő fokon 
rokonai, az idősebb. 
Izrael (héb.), Jákob pátriárka mellékneve, melyet 

Isten angyalával való viaskodás után nyert; Izrael , 
k i r á l y s á g , a zsidó birodalmak ketté szakadása után 
a 10 törzs által alkotott királyság heve. I z rae l i t ák , ' 
Jákob utódai, a zsidók. Miniszteri rendelet értelmé
ben a hazai zsidó felekezet hivatalos neve. 
Izsa, község Komárom m., 1799 lak. 
Izsák, község Pest m., 4285 lak. 
Izsák, pátriárka, Ábrahám és Sára fia, atyja fiatal 

korában fel akarta Isten parancsára áldozni. Neje Re
beka, kitől Ezsau és Jákob fiai származtak. 

Izsép, község Baranya m., 1817 lak. 
Izsnyéte, község Bereg m., 1397 lak. 
Izsó Mik lós , szobrász, szül. 1830. Horvátiban 

Borsodm., külföldről hazatérve Bpesten a plastika 
tanára, f 1875. május 29. Hires műve a »Búsuló 



juhász*. Dugonics, Csokonai szobrai, némi részben 
a bpesti Petőfi-szobor is az ő művei; számos mell
szobrot készített s igen sok vázlata maradt, 
ízület, artkrosis, két v. több porczczal bevont csont

vég mozgatható összeköttetése rostos izületi v. tok-
szálagok által, melyek az izületi tokba zárt i.-i üreget 
alkotják. Ezen üreg belseje u. n. izületi nedvet elvá
lasztó, savós (synovialis) hártyával van bevonva : 
némelykor a két csontvég között izületközötti porcz 
(cartilago interarticularis) van beiktatva. Ál í zü 
let, pseudarthrosis, fejlődik csonttörések után, mi
dőn a csontvégek nem csontanyag által forrtak ösz-
sze, hanem közöttük rostos kötőszövet fejlődött. 
Uj i. fejlődik idült, helyre nem állított ficzamoknál. 
M e s t e r s é g e s i., mesterséges uton előállított moz
gatható csontösszeköttetés. 
Izületi bántalmak: 1) i z ü l e t i lob , arthrüis, szá

mos, boncztani helyzetük, lefolyásuk, tüneteik és 
kimenetükre nézve eltérő i. b., melyek meghűlés, 
baktériumok, bujakór, gümőkór, kankó, stb. által 
fejlődhetnek. A h e v e n y i z ü l e t i c s ú z bakterio-
sus fertőzésen alapul: tünetei: az izület nagyfokú 
fájdalmassága és megduzzadása, mely egyszerre v. 
egymásután több izületén lép fel (polyarthritis), 
magas láz ; következménye gyakran szivbelhártya-
lob, billentyüelégtelenség. Kezelése : Hűvös v. föl
melegedő borogatások, főleg pedig nyugalom ; belső
leg salicylsavas nátron, phenacetin. I d ü l t i z ü l e t i 
csűz, többnyire egy ízületre szorítkozik, gyakran 
évekig elhúzódó fájdalmakkal. K e z e l é s : mint az 
előbbinél, továbbá rögzítő kötések, esetleg massage, 
villamozás, budai fürdők, Margit-sziget, Trencsén-
Teplicz, Pöstyén, Lipik, Szkleno, Mehádia, Kovászna, 
stb. Az é k t e l e n i t ő i z ü l e t i lob , arthrüis defor-
mans, leginkább öreg egyéneknél fordul elő; az izü
leti csontvégek elváltoznak, az izületi fejecs ellapul, 
a porczok megpuhulnak, szétesnek, az érintkező fel
színek laposak lesznek, az izület mozgékonysága 
csökken, megszűnik, az izület alakja eltorzul. Keze
lés : natr. salicyl., jódkálium, arsen, stb. A k ö s z v é 
nyes i.-i csúzról, arthrüis uratica, 1. köszvény. 
Tap 1 ó s z er ü i.-i lob, arthrüis fungosa, tumor albus, 
idült, gümőkóros izületi lob, kül. gyakran a térd-
izületben; tünetei : az izület nagyfokú megduzza
dása, mozgathatlansága és eltorzulása, gyakran a 
csontvégek szuvasodása. Kezelés : kötések, resectio. 
— 2) I z ü l e t i m e r e v s é g , összenövés, ankylosis, 
az izületi felszínek összenövése izületi lob folytán. 
Tartós mozdulatlanság, v. az izületet környező izmok 
és inakban lefolyó lobos folyamatok is okozhatják 
(álankylosis). — 3) I z ü l e t v i z k ó r , hydrarthrosis, 
folyadéknak meggyülemlése a térd-, könyök- vagy 
kéztőizületben izületi lobnál ; többnyire idült lefo
lyású. Kezelés : a folyadék lecsapolása ; massage. 

Izületi csúz, 1. izületi bántalmak. 
Izületi lob, 1. izületi bántalmak. 
Izületi vizktjr, 1. izületi bántalmak. 
Izületmerevség, ankylosis, 1. izületi bántalmak. 
Izülettapló, 1. izületi bántalmak. 
Izzadás, 1. verejték. 
Izzag, ekzema , hólyagcsás, többnyire idült ter

mészetű kiütés, mely a bőr vörösödésével és egyen
letes duzzadásával, csomócskák, hólyagcsák, geny-
csomók fellépésével jár ; nedvedző (e. simplex), pik
kelyes (e. squamosum), genyes (e. impetiginosum) 
v. felhámtól fosztott (e. rubrum). Okai : bőringerek, 

a bőr vérkeringési zavarai, scorbut, angolkór. Keze
lés : hintőpor, thiol, ichthyol, tannin, szárító kenő
csök ; idült esetekben: Hebra-féle kenőcs, salicyl-
tapasz, sublimat-fürdők stb. 

Izzasztás, diaphoresis (1. e.). 
Izzasztó szerek, diaphoretica, 1. diaphoresis. 
Izzitó kemencze, melyben a különféle iparág igé

nyelte izzitásokat végzik. 
Izzó, a szilárd testeknek azon állapota, melyben 

világító sugarat bocsátanak k i ; az izzás s ö t é t 
v ö r ö s színnel (körülbelül 500°) kezdődik s egész 
f ehé r i z z á s i g (1300—1500°) terjed. 

Izzó lámpa, az elektromos világitásnál alkalma
zott lámpa, melynél nagy ellenállású fonal, rendesen 
szénfonal, tétetik az elektromos áram által fehér 
izzóvá (1. elektromos világítás). Az i. fonalát v. nád
rost, v. kellőleg előkészített pamut-szálnak levegő 
kizárása mellett való elszenitése által nyerik s mind
két végét platina-dróthoz erősítvén beforrasztják a 
lámpaüveg körtéjébe ; erre a körtéből, a mennyire 
csak lehet, kiszivattyúzzák a levegőt s végre be
forrasztják. A levegőt azért szükséges kiszivaty-
tyuzni, mert a levegőn az áram által izzásba ho
zott szénfonal egy pillanat alatt elégne ; holott lég
üres térben 1000 — 2000 órán át is lehet vele 
világítani. Kezdetben a fényhatást platinadróton v. 
lemezen keresztül vezetett árammal, illetőleg a drót
nak v. lemeznek izzásával idézték elő, később szén-
rudacskákat alkalmaztak. Sok kísérlet után végre Edi
sonnak sikerült ezen kérdést megoldani, s ő megszenesi-
tett bambuszrostokból állította elő az izzó lámpa fona
lát. Most már különféle anyagot használnak világító 
testnek, nevezetesen : bambuszt, kartont és egyéb 
növényrostokat, továbbá selyem- vagy gyapotfo
nalat. A izzó lámpa különösen zárt helyiség vilá
gítására igen alkalmas, s általános használatban 
leginkább az Edison, Siemens, Swan, Bernstein és 
Woodhouse rendszerű lámpa van elterjedve. — 
í v l á m p a (Volta-féle iv) alkalmazásánál a legfőbb 
nehézség abban áll, hogy az iv nem folytonos. Az 
elégés miatt a két széncsűcs közti távolság folyvást 
nő, abban a mértékben, melyben a széncsúcsok 
tompulnak, az áram is gyengül, a fény erőssége apad 
s bizonyos idő eltelte után végre egészen kialszik. 
Folytonos áramnál a szénkúpok 1 : 2 viszonyban 
fogynak, a positiv szén gyorsabban, váltakozó 
áramnál mindkettő egyenlő mértékben fogy. Foly
tonos fényforrás előállitása végett a szénkúpok csú
csait állandó távolságban kell tartani, s ezt a s z a 
b á l y o z ó , regulator teljesiti. « Ennek mozgatója 
maga az elektromos áram, melyet e végből vmely 
elektromágnes tekercsének tekervényeiben keringetik 
és lágy vas fegyverzet segítségével egy hajtókerékmű 
a szénkúpot egymáshoz közelíti, midőn a távolság 
annyira nőtt, hogy az áramerősség bizonyos mérték
ben fogyott. Többféle szabályozó szerkezet van ; 
váltakozó áramú berendezésben igen jónak bizonyult 
a Zippernowszky-féle ívlámpa, melynél a szabályo
zás az áram hatása folytán egy mellékzárással tör
ténik. (L. Kovács Pál. Az elektrotechnika kézikönyve, 
Bpest, 1890. — Guillemin A. A mágnesség és elektro
mosság. Bpest, 1885. — Woditska J. Elektrotechnika. 
N.-Bánya 1892.) 

Izzó-lámpagyár r. t., 1889-ben Bpesten 400.000 frt 
tőkével alakult részvénytársaság, mely villamos vilá
gító eszközök, kül. izzólámpa gyártásával foglalkozik. 



J . 

J, mássalhangzó, inyhang, rokon az t hanggal, 
melytől a régi gör. és lat. abéczé, vmint magy. nyelv
emlékeink irása nem is különböztette meg. 
Jabiru, mycteria, gólyafajta madár a forró égöv 

alatt. 
Jablanicza, község Krassó-Szörény m., 1822 1. 
Jablochkov-féle gyertya, olyan elektromos lámpa, 

melynél a két szénpálcza párhuzamosan, mintegy 
3 mm. távolságra van egymás mellé fektetve s a 
hézag csillám-lemezzel kitöltve ; az elektromos áram 
okozta fényiv a két pálcza végén képződik s azokat 
összeköti. Az ilyen J.-t csak váltakozó árammal való 
világitáshoz lehet használni, mert a folytonos áram 
nem fogyasztja mind a két szénpálczát egyenlő mér
tékben. 

Jabloncza, község Nyitra m., 538 lak. 
Jablonicz, község Nyitra m., 1872 lak. 
Jablonka, község Árva m., 3243 lak. 
Jablonowszky J ó z s e f S á n d o r herczeg, szül. 

1712. febr. 4.; előbb Nowgorod vajdája, 1743. német 
birod. hg., 1768 óta Lipcsében élt, hol f 1777. márcz. 
1. A nevét viselő lipcsei tud. társulatot alapította. 
Jablonszky J á n o s , főreáliskolai tanár Budapesten, 

szül. 1848. Jablonkán, Árva m. Irt több földrajzi 
tankönyvet. 

Jablunka, város Osztrák-Sziléziában az Olsa m., 
3000 lak. 

Jablunkai hágó (601 m. m.), az é.-ny. határlán-
czolaton át az országút és vasút a Vág, í 11. a Kisucza 
völgyéből Sziléziába, az Olsza völgyébe visz. 

Jabot (francz., zsabó), ing- v. mellfodor. 
Jabuka, község Temes m., 1198 lak. 
Jack (ang., dsek), a J o h n (János) név rövidítése, 

az ang. matrózok gúnyneve. 
Jackson (dsekszn) A n d r á s , az é.-amerikai Egy.-

Államok elnöke, szül. 1767. márcz. 15. Waxsawban. 
1815. az angolok, 1816—21. az indiánok ellen har-
czolt, 1821. Florida kormányzója, 1829—37. elnök, 
f 1845. jun. 8. 
Jack the ripper (ang., dsek zö rippör = Jancsi a 

hasfelmetsző), az angol rendőrség könyvében e név
vel szerepel a Whitechapelben nőszemélyeken elkö
vetett gyilkosságok még eddig ki nem nyomozott tet
tese. Egy ideig azt hitték, hogy nem más, mint az 
1892. május 27. Melbourneban (Ausztrália) kivégzett 
Deeming hitvesgyilkos; az azonosság iránt azonban 
később alapos kételyek merültek föl. 

Jacobi M ó r i c z H e r m á n n , német természettudós, 
szül. 1801. szept. 21. Potsdamban, először königs-
bergi épitőmester, 1835. az építészet tanára Dorpát-
ban, 1837. az akadémia tagja, f 1874. márcz. 10. 
Pétervárt. Feltalálója a galvanoplastikának (1838.) 
és az elektromágnesség mozgási erőképen való alkal
mazásának. Mindkét találmányáról művet irt. 

Jacobs M á r i a V i k t o r F ü l ö p , belga államférfi, 
szül. 1838-ban Antwerpenben. Előbb ügyvéd, 1863. 
képviselő, 1870. közmunka-, csakhamar pénzügy
miniszter, 1884. belügy- és közoktatási miniszter ; a 
conservativ párt szélső irányának hive levén, Lipót 
király elbocsátotta ; azóta képviselő és kiváló ügy
véd ; 1888. államminiszteri czimet nyert. 

Jacobsen J e n s Pé t e r , dán elbeszélő, szül. 1847., 
f 1885. Komor alaphangú, realisztikus regényeket 
és beszélyeket irt. 
Jaconet (francz., zsakoné), finom, vászonszerüen 

szőtt sima gyapotszövet. 
Jacotot (zsakotó) J á n o s József , a róla elneve

zett tanmód feltalálója, szül. 1770. Dijonban, f 1840. 
Parisban. Módszere abban áll, hogy a tanitó egy 
rövid elbeszélést elmond a gyermekek előtt, meg-
tanultatja velők, aztán a mondatot szavakra, ezeket 
szótagokra s hangokra bontatja fel, megtanítja 
miként kell leírni, majd az egyes szavak hangjaiból 
uj szókat képeztet. E módszert nálunk Trajtler Ká
roly (1878.) és Erdősy Kornélia (1881.) ismertették. 

Jacquard-féle szövőgép, a legelterjedtebb szövő
gép, melynél az illető mustra változatainak megfelelő 
számú, sajátságosan átlyukasztott, erős, vastagpapir-
lemezek alkalmazvák; tüzetesebben 1. szövőgépek. 

Jacquerie (francz., zsákrí), az 1358. nagy paraszt-
lázadás Francziaországban. 

Jáczint, hyacinthus, növény a liliomfélék (liliaceae) 
rendjéből. A k a n c s ó s j . , h. orientális, hazája Ny.-
Ázsia, Dél-Európában vadon tenyészik. Különösen 
Németalföldön és Németországban mivelik számos 
változatban. Gömbölyded hagymája barna ; illatos 
virágai laza fürtöt alkotnak ; a lepel tölcséres-harang-
alaku, különféle szinü. Termése tompa 3-élü tok. 

Jád (Jaád), 1) község Besztercze-Naszód m., 1426 
lak. — 2) község Somogy m., 1197 lak. 

Jád, patak, a Bihar-Vlegyásza hsgben, a Vurvu-
Pojéniej ny. oldalán támad, a Sebes-Kőrös egyik 
forráspataka. 

Jade, hajózható folyó Oldenburg német nagyhsr-
czegségben, a 190 km2-nyi J. öbölbe szakad. 

Jádra, Zára régi magyar neve. 
Jadviga, lengyel királyné, 1. Hedvig. 
Jádvölgyi iparvasut, engedélyeztetett 1881.; kiter

jedése : révi szárnypálya és iparvasut 730 m., jád
völgyi iparvasut 937 m., keskeny vágányu része 
17 km. Á vasuttulajdonos ifj. Zichy Ödön gróf. 
Jaeger F e r e n c z , vezérőrnagy, szül. 1837. A 25. 

gyaloghadosztály parancsnoka Bécsben. 
Jafet, Noé fia, az örmények, görögök, médek, 

thrákok stb. törzsatyja. 
Jaffa (Joppe), város Syria ázsiai török vilajetben 

a Földközi tenger m., 12.000 lak. Jeruzsálem kikötő
helye, élénk kereskedelem. Az ó-korban filiszteus vá
ros, később a zsidók kezébe került, a keresztes had
járatokban fontos kikötőhely és nagy szerepet játszott. 

Jagelló, lengyel királyi család, mely Magyaror
szágnak 3 királyt és 2 királynét adott. Gedimin 
István nagyfejedelemtől származik, kinek unokája 
Jagyel 1386. I. Ulászló névvel felvette a keresztségét, 
Hedvig királynővel, Nagy Lajos leányával házas
ságra lépett és Lengyelország királyává koronáz
tatott, (f 1434.) Utódai közül, kik 1386-tól 1572-ig 
ültek a lengyel trónon, fia III. U l á s z l ó 1440. ma
gyar királylyá választatott; f 1444. okt. 10. a vár
nai ütközetben. Másik fiának, IV. K á z m é r n a k 
(1447—-92.) idősb fia U l á s z l ó 1471. Mátyás elle
nében a cseh, Mátyás halála után 1490. a magyar 



királyi koronát nyerte el; fiában II. L a j o s b a n 1526. 
kihalt a J.-k magyar ága; Lengyelországban a 
J.-k még két nemzedéken virágoztak ; az utolsó J., 
II. Zsigmond Ágost lengyel király f 1572., nővére, 
Anna, Báthory István lengyel királyhoz ment nőül, 
s 1596. f. A J. házból 2 magyar királyné is szár
mazott, u. m. Anna , II. Ul. leánya, I. F e r d i n á n d 
császár és király hitvese és I z a b e l l a , I. Zsigmond 
lengyel király leánya, ki J á n o s királyhoz ment 
nőül (1. családfa mellékleteinket). 
Jáger G u s z t á v , német zoológus, szül. 1832. jun. 

23. Bürgben (Württemberg), 1866-ig a bécsi állat
kert igazgatója, aztán tanár Hohenheimban, 1870. 
Stuttgartban, u. o. 1884 óta orvos. A gyapju-szövet 
ruházat mellett kardoskodik s erről, vmint az állat
tan köréből számos munkát irt; róla nevezik az ilyen 
gyapju-szövet ruhát. 
Jágerndorf, Oppeln porosz kormánykerülethez és 

Osztrák-Sziléziához tartozó herczegség. Az osztrák 
rész főhdye J. az Oppa m., 12.000 lakossal. Élénk 
szövőipar. 
Jagics V a r t o s z l a v , nyelvész, szül. 1838. jul. 6. 

Varasdon. 1874 óta a szláv nyelvek tanára Berlin
ben, 1880. Pétervárt, 1886. Bécsben. Irt horvát nyelv
tant, irodalomtörténetet és 1875. szláv philologiai 
közlönyt alapított. 
Jago, cselszövő Shakespeare »Othelio«-jában. 
Jágonak, község Baranya m., 1109 lak. 
Jaguár, felis onca, veszélyes ragadozó a macska

félék családjából; vöröses-sárga, barnás, köralaku 
foltokkal, melyek közepén egy kisebb folt van. Ha
zája Közép- és Dél-Amerika ; Amerika legnagyobb 
ragadozója. 
Jahn F r i g y e s La jos , szül. 1778. aug. 11. Lanz-

ban. 1811. tornaiskolát nyitott. 1848. a német nem
zetgyűlés tagja, f 1852. okt. 15. Freiburgban. A 
tornászat atyjának nevezik, és a torna terjesztésére 
számos munkát irt s tornászati lapot szerkesztett. 

Jáhns Miksa , katonai iró, szül. 1837. ápr. 18. Ber
linben, a hol mint ezredes él. Számos katonai szak
müvet irt. 
Jajcza (Jajce), város Boszniában a Vrbasz folyó 

mellett. 3706 lak. Egykor bosnyák királyi székhely, 
azután a magyarok utolsó végvára Boszniában; 
1528. került török kézre. 
Jaj de hunczut a n é m e t . . . A kurucz mozgalmak 

korából maradt népdal első sora. 
Jaj nekem, s jaj annak is, ki engem Verset írni 

búmra megtanított. K ö l c s e y : Panasz (1823.). 
Jaj régi szép magyar nép, Az ellenség téged mikép 

Szaggat és tép. A Rákóczy-nóta (1708.) kezdő sorai. 
Ják, nemzetség, külföldről vándorolt be és Vasvár

megyében telepedett meg. Czimere oroszlán volt. A 
Ják, Niczky, Kemény-Egerszegi, Kemény, Sitkey, Sze-
lestey stb. családok tartoznak e genushoz. 
Ják, község Vas m., 2073 lak. Egykor hires apát

ság volt; alapítását Bátor Opos fiának, Ják ispánnak 
tulajdonítják. A sz. Benedek rend birta; most az 
Erdődy grófi család adományozza. Temploma a 
XIII. században épült, s eredetileg román műizlésü 
alaprajza mellett csúcsíves motivumu hires főkapu
ijával az átmeneti stílnek hazánkban egyik legszebb 
'emléke. 

Jakab, s z en t ek , 1) i d ő s b J., János evang. testvér
bátyja, a tizenkét apostol egyike, Kr. u.44. lefejezték; 
a legenda szerint Spanyolországban, Compostellában 
hirdette a kereszténységet, azért Spanyolország véd-
szentje, emléknapjajul. 25.; —2) i f j abb J., apostol, 

anyja Krisztus anyjának nővére; — 3) J., a meg
váltó testvére, József és Mária fia, az első keresztény 
község feje Jeruzsálemben. Kr. u. 62. agyonkövezték. 

Jakab a n g o l k i r á l y o k , 1) I. J., Stuart Mária skót 
királyné és Darnley Henrik fia, szül. 1566. ; már egy 
éves korában Skóczia királyává (mint ilyen VI. J.) 
kiáltották ki; 1603. Erzsébet angol királynő halála 
után az angol trónra jutot t ; üldözte a katholikuso-
kat, de a parlament jogait is csorbította. Veje Pfalzi 
Frigyes, a »hókirály«, kit azonban cserben hagyott ; 
Bethlen Gábor erd. fejedelemmel is összeköttetésben 
állt. f 1625. ápril 8.; — 2) II. J., a lefejezett I. Károly 
király ifjabb fia, szül. 1633., később külföldön élt, 
a monarchia visszaállítása után 1672. kath. hitre 
tért, 1685. trónra lépett, de kényuralmi törekvései 
miatt már 1688. elűzetett, f 1701. franczia földön; — 
3) III. J., az előbbinek fia, nem volt király, hanem 
csak trónkövetelő, szül. 1688.; a kath. hatalmak 
1701. elismerték királynak s három kísérletet tett 
fegyverrel elfoglalni a trónt, de sikertelenül, f 1766. 

Jakab, 1) Elek (szent-gericzei) országos allevél-
tárnok, történetíró, szül. 1820. febr, 13. Sz.-Gericzén; 
1840. kezdett irni, 1848. képviselő, csakhamar hon
védtiszt, 1861. az erdélyi főkormányszéknél, 1873. 
az országos levéltárnál allevéltárnok; számos nagy 
tört. munkát és tanulmányt irt; főműve Kolozsvár 
története (öt köt.); a m. tud. Akadémia rendes tagja; 
— 2) Ödön, a Petőfi-Társaság tagja, dévai fő-
reáliskolai tanár, szül. 1854. jul. 26. Vadasdon. 
Maros-Torda m. 1879-ben Pancsovára, ugyanazon 
év őszén Dévára nevezték ki tanárrá. Mint költő 
főleg a lyrát műveli, három kötet költeménye (Köl
temények 1880., Hangok az ifjúságból 1866., Nyár 
1891.), két kötet elbeszélése, egy regénye s számos 
más dolgozata jelent meg. Irt két népdrámát is. 
Jakabfalu, község Pozsony m., 1091 lak. 
Jakabfalva, község N.-Küküllő m., 1035 lak. 
Jakabfalva, Kászon-, község Csik m., 1139 lak. 

Fürdő, vize naphtás. 
Jakchos, Bacchus mellékneve. 
Jákó, község Veszprém m., 1786 lak. 
Jákob, pátriárka, a zsidó nép ősatyja, Izsák és Re

beka fia, fivérétől Ézsautól megvette az elsőszülött
ség jogát és titkon elnyerte az atyai áldást, mely 
Ézsaunak volt szánva; fivére boszujától félve, roko
nához Lábánhoz szökött, kinek szolgálatába állt és 
nőül vette két leányát, Leát és Rákelt. Visszatérve 
Kánaánba, megbirkózott az angyallal, ki neki az Izrael 
nevet adta. 12 fia volt; József fiának unszolására 
háza népével Egyiptomba költözött, honnan elszapo
rodott utódait Mózes vezette az igéret földére. 

Jakobinusok, a franczia forradalomban vezérsze
repet játszó politikai klub tagjai; a klubot a bre-
tagnei képviselők alapították 1789.; fejei voltak Du-
pont, Barnave és Lameth. Nevét helyiségétől, az 
egykori szt. Jakab-kolostortól nyerte; a klub tagjai 
az »alkotmány barátainak« nevezték magukat s ké
sőbb a köztársaság hívei voltak. Az alkotmányozó 
nemzetgyűlés feloszlatása után (1791. szept.) az uj 
választások a j.-ok kezébe adták a hatalmat; a ki
rályság eltörlését és XVI. Lajos kivégeztetését a 
girondisták (1. e.) bukása követte s kezdetét vette 
Robespierre, Danton és Marat r é m u r a l m a , mely az 
1794. thermidor 9-iki (július 27.) forradalomig tartott. 
Robespierre kivégeztetésével a j.-ok is elvesztették 
politikai jelentőségüket; főbb embereik nyaktiló alá 
kerültek, klubjok bezáratott s az I. Napóleon alatt 
feltámadt ellenzék csupán nevüket örökölte. — Ma-



g y a r j a k o b i n u s o k n a k neveztettek M a r t i n o v i c s 
és t á r s a i (1. e.). 
Jakobiták, Jakabpártiak, az elűzött II. Jakab és 

utódai, a Stuart ház hivei Angliában és Skócziában. 
Jákob létrája. A biblia elbeszélése szerint (I. Móz. 

28. fej., 12.), Jákob pátriárka, midőn fivére elől mene
kült, álmában a földtől az égig érő létrát látott, me
lyen az angyalok fel s alá szálltak és melynek felső 
végén az isten állott. 

Jákó-Hodos, község Bihar m., 969 lak. Régi tem
plomában falfestmények és egyházi edények. 

Jakub khán, egy ideig Afghanistán emirje, szül. 
1849.; mikor atyja, Sir Ali, az oroszokhoz menekült, 
1878. az angolok Jakubot tették emirré ; de ő is az 
angolok ellen fordult, kik 1879. elfogták s Indiába 
internálták. Utóda 1880. Abdur-Rhaman lett. 

Jakutok (Szakhalar), a törökségnek legmesszebb, 
fenn északon lakó töredéke keleti Szibériában, a Lena, 
Indigirka és Kolima folyók mellékein tanyázó pász
tornép, számra körülb. 80 ezren. Főképen állat
tenyésztéssel foglalkoznak, nyáron nyirfakéregből 
készült sátrakban, télen gerendákból összerótt, pisz
kos jurt-okban laknak s iszonyú hideget képesek 
elviselni. 1620 óta orosz alattvalók s az orosz egy
ház tanítását vallják, de titokban a saman hitnek 
még sok szokása, erkölcse és babonája járja köztük. 
Népdalaik csekély költői erőről tanúskodnak, hang
szereik, tánczaik nincsenek. Nyelvük a török-tatár 
nyelvekhez tartozik s a hangtan és szókincs tekinte
tében az ujgurhoz áll legközelebb. L. Vámbéry Á.: 
A török faj, 1885. 

Jakutsk, Irkutsk orosz-szibiriai kormányzóság tar
tománya, *ter. 3,971.414 km 2, 253,834 lak. Lakói 
jakutok, csukcsok, tunguzok, jukagirok. Főhelye J.,a 
Lena m., 5000 lak. Elénk prém-kereskedés. 

Jalappa, a convolvulaceákhoz tartozó ipomea purga 
nevü mexikói növény; gumója, jalappae tubera és 
gyantája, resina j.-ae, erélyes hashajtó szerek. Ható
anyaga a jalapin v. convolvulin. 

Jalomicza, folyó Romániában, a törcsvári szoros
ban ered és Hirsova körül a Dunába szakad. 

Jalousie (francz. zsáluzí), féltékenység; les j a l o u -
s i e s , ablakredőny, zsalu. 
Jalta, kikötő város Tauria orosz kormányzóságban, 

3000 lak. Az orosz czári család nyári tartózkodó helye. 
Jám, község Krassó-Szörény m., 1183 lak. 
Jamaika, a Nagy Antillákhoz tartozó brit sziget 

Nyugot-Indiában,ter. 10.859 km 2,633.887 lak. Erdős, 
szép völgyekben gazdag hegyek (kéh h.) fedik, bel
seje igen termékeny. Főterményei: kávé, czukor, bors, 
rum, gyömbér, kókusz. Feloszlik : Cornvall, Middle-
sex és Surrey kerületekre. Főhelye: Kingston. Colum-
bus 1494. fedezte fel. 

Jámbor P á l , Hiador néven költő, szül. 1822. Pak
son. Előbb 0 Becsén lelkészkedett. A szabadságharcz 
után 8 évet töltött Parisban, s Petőfit ismertette fran-
czia nyelven. 1859. visszatért s Hegyesen lelkészke
dett, 1861. a'külai (Bács m.) kerület orsz. képviselője. 
Az országgyűlés befejeztével a szabadkai gymn. 
igazgatója, 1865. ismét képviselő, később Szabadkán 
volt gymn. tanár. Irt költeményeket, egyházi beszé
deket, magyar irodalomtörténetet stb. 

Jambus, egy rövid és egy hosszú szótagból álló 
versláb (v^—). J.-vers, tulnyomólag j.-lábakból álló 
verssor (a j . mellett megtűri a spondeust és pyrrhi-
chiust), a drámákban használatos vers. 

Jamestown (dsémsztaun), Szent Ilona brit sziget 
megerősített fővárosa, 5000 lak. 

Jamnitzer Vencze l , hires ötvösmester, szül. 1508jf* 
Bécsben, Nürnbergben tanulta az ötvösséget s V. Ká»; 

roly és utódai udvari ötvöse lett. Művei közül, r»< 
lyek a renaissance legszebb alkotásai közé tartoznak,L 
a bécsi cs. és kir. kincstár egy II. Rudolfnak készített \ 
asztaldísz maradványát birja s egy 1580-iki billikom^ 
a Zichy család birtokában van. f Nürnbergben 1585. 
deczember 15. ; • 

Jam proximus ardet Ucalegon (lat.), már a szom
széd Ucalegonnál ég, Vi rg i l , Aeneis II. 311. 

Jana, folyó Jakutsk orosz-szibiriai kormányzóság
ban, a Verchojan hegyekben ered és az Északi Jeges-' 
tenger J. öblébe szakad. 

Janbo el Bahr, a Vörös tenger m. fekvő kikötő
város Hedsász török-arabiai tartományban, 6000 lak,' 
Medina kikötőhelye. 

Jancsárok, 1. janicsárok. 
Jancsó, 1) B e n e d e k , szül. 1854. nov. 19. Gelen-

czén, Háromszék m. Iskoláit Csík-Somlyón, Kolozs-; 
várott és Bécsben végezte. Mint tanár működött Pan-
csován. Aradon és a budai gymn.-ban, hol jelenleg 
is van. 1892. elején félévi tanulmányútra küldetett 
Romániába, a közöktatást tanulmányozni. Önálló 
müvei: Szenczi Molnár Albert élete (1878.), Magyar 
nyelvtudomány-történeti tanulmányok (1881.), Sza-' 
valókönyv (1885.), Kölcsey élete és müvei (1885.). 
Szerkeszti az »Egyetemes Közoktatásügyi Szemle* 
folyóiratot. — 2) Dezső , hírlapíró, szül. 1856. Kecs
keméten. Jogi tanulmányait befejezve közigazgatási 
pályára lépett, s öt évig m. kir. postaigazgatósági 
fogalmazó volt. E mellett a hírlapirodalom munkása 
1876 óta. 1892. az »Egyetértés« segédszerkesztője; 
szerkeszti a »Posta-Közlönyt«. A postai szakiroda
lomban több önálló munkát irt. — 3) György, 
szül. Tályán, Zemplén m. Tanulmányait Eperjesen és 
Bpesten végezte, itt tette le a doctoratust és ügyvédi' 
vizsgát. Mint jegyző és fogalmazó szolgált a kir. 
táblán és curián, mint biró a pestv. tszéknél, a kir. 
tábla decentralisatiójakor Kassán tábl. biró, 1891/92. 
a kolozsvári egyetemen jogtanár. Főmunkája: A magy. 
házassági vagyonjog. Bpest, 1888. II. kiadás 1890. 
Kommentárt irt a váltótörvényhez (1883.) és a keres
kedelmi törvényhez (1885.). 

Jang-cze-kiang (Yang tartomány fia) v. Taikang 
(nagy v. kékfolyó), az ó-világ legnagyobb folyója 
Khinában, hosszaságban és vizterülétben csak az 
Amazon és a szibériai folyók múlják felül, viz-
bőségben a földön a harmadik. Vizterülete megha
ladja a 2 mill. km2-t, hossza 5.680 km. és vizbősége 
mp. 22.000 m 3. Eredete bizonytalan, a magas Tibeti 
felföldön keletkezik s valószínű, hogy a Tangla 
hegységet áttörő felső folyása, hol neve Mur-usszu, 
a Csargot-Czó (tó) lefolyása s igy forrásai a Garcsé-
thol vidékén vannak s megközelíti India folyóinak 
forrásait. A khinai síkon nyugatra folyik s a Sárga 
tengerbe szakad. Deltáját a császárcsatorna összeköti 
a Hoanghoval. Főbb mellékvizei: Napszitai-ulan-mu-
raz, Toktonai-ulen-muren, Den-csu, Vu-liang-ho, Ja-
long-kiang, Min-kiang, Kia-ling-kiang, a Tung-ting 
tó lefolyása, Han-kiang, Kan-Kiang. 

Janhagel (holland), csőcselék, alj-nép. 
Janicsárok, régi török katonaság, 1328. Orkán 

szultán szervezte; hadi foglyokból és rabszolgaságba 
hurczolt keresztény itjakból állott, kiket katonai ne
velésben részesítettek és a vérengzéshez korán hozzá
szoktattak. A sereg száma később önkénytes beállás 
utján 100.000-re is szaporodott; tagjaik a Begtas 
szerzetes által alapított rend kötelékéhez tartoztak 



s a XVII. szd végéig nőtlen életet éltek: innen Beg-
tas kertje virágainak nevezték magukat. Sok ideig 
a török haderő leghasználhatóbb részét tették, de a 
XVII. szd óta lázadásaikkal gyöngítették a birodalom 
erejét. Forradalmaik többször trónváltozást vontak 
maguk után. Az államra veszélyessé vált kasztot 
II. Mahmud szüntette meg, ki 1826. nagyobb részü
ket az európai mintára szervezett sorkatonaságba 
vette fel s a belépni vonakodókat, mintegy 15.000-et, 
lemészároltatva, a rendet 1826. jun. 16. eltörölte. 

J a n i c s á r o k v é g n a p j a i , J ó k a i regénye (1853.). 
J a n i c s á r y Sándo r , orsz. képv., szül. 1821. Pesten. 

Fiatal korában katonáskodott, 1868 óta képviselő. 
1892. a ház korelnöke. 
J a n i c s e k József , curiai biró, szül. 1830. febr. 3. 

Sáros-Polakóczon, 1858. birói, 1863. ügyvédi okleve
let nyert, 1855. nagykőrösi szolgabírói irnok, 1856. 
pesti orsz. tvszéki irodatiszt, 1859. u. o. tvszéki se
géd, 1861. pestvárosi tollnok, al-, főjegyző, tanács
nok; 1872. bpesti váltótvszéki biró, 1877. u. o. al
elnök, 1886. curiai biró. 

J a n i c u l u m (Janiculus), a régi Rómának a Tiberis 
jobb partján emelkedő dombja. 

J a n i n (zsanén) G y u l a G á b o r , franczia iró, szül. 
1804., f 1874. Szellemes tárczaczikkeit és bírálatait 
nálunk is sokan olvasták. 

J a n i n a (Joannina), európai Törökország vilajetje 
(Albánia), ter. 18.200 km 8, 65.000 lak. Főhelye J., a 
j.-i tó mellett, 30.000 lak. 

J a n i t o r (lat.), ajtónálló, kapus. 
J á n k , község Szatmár m., 1007 lak. 
J a n k a h i d , község Torontál m., 1373 lak. 
J a n k ó , 1) J á n o s , képiró, sz. 1833., Bécsben tanult, 

1860 óta dolgozik a magyar élczlapok számára s 
humoros rajzai, melyek itt megjelentek, roppant szá
múak ; festett a magyar életből vett genreképeket is. 
— 2) J á n o s ifj., az előbbinek fia, született 1868. 
márcz. 13. Bpesten. 1888. a keresk. kamara megbízá
sából Egyiptomot, 1889. Tripolis,Tunis és Algir part
vidékét járta be, 1890. a közokt. miniszt. a londoni és 
párisi földrajzi intézetekbe küldte. 1890 óta a földr. 
társaság titkára; több földrajzi munkát irt. — 3) Pál , 
zongoraművész, szül. 1856. június 2-án Tatán. Ber
linben tanult s a róla elnevezett klaviatúrát szer
kesztette. 

J a n k o v á c z , község Bács-Bodrog m., 9116 lak. Bor-
és gyümölcstermelés. 

J a n k o v i c h ( p r i b é r i és v u c h i n i ) , grófi család, 
1642. kapott czimerujitó levelet. J. L á s z l ó , szül. 
1816. Budán, sokáig Somogy vm. főispánja, 1885. 
grófi rangra emeltetett. 

J a n k o v i c h (daruvári) grófok, Horvátországból szár
maztak; nemességük 1588-ból van keltezve s 1722. 
lett megerősítve. A grófságot J. A n t a l kapta 1772".; 
ennek ága kihalván, a grófi rang 1857. ruháztatott 
át J. Gyula pozsega vmegyei cs. és kir. főnökre. 

J a n k o v i c h Mik lós , régiségbuvár és gyűjtő, J. 
Miklós jász-kún kapitány fia, szül. 1773. Pesten. Hi
vatali pályájáról, melyet az udv. kamaránál kezdett, 
lemondott s tisztán tudományos és gyűjtői szen
vedélyének élt. Gyűjtött magyar és egyéb régiségeket, 
eredeti okleveleket, kéziratokat, könyveket, stb., és 
ebbeli áldozatkészségében majdnem utolérte Szé
chenyi Ferencz grófot, a M. N. Múzeum alapitóját. 
Gyűjteményét az 1832—36. országgyűlés 125.000 
frton vette meg a Múzeum számára, f 1846. ápr. 18. 

J a n k u Á b r a h á m , 1848-iki oláh vezér, a bisztrai 
oláh pap fia ; a móczokat 1848. május havában fel

lázította a magyarság ellen s előidézője lőn az erdélyi 
vérengzéseknek. A havasok királyának nevezte ma
gát. Később megőrült s meghalt. 

Jan Mayen, az Északi Jeges-tengerben vulkanikus 
sziget, ter. 372 km'. Felfedezését 1607. Hudson Henry 
utazónak tulajdonítják. Két, egymástól szűk földszo
ros által elválasztott emelkedésből áll, az é.-i a 2545 
m. magas Beerenberg vulkánban éri csúcspontját, a 
dny.-i részen az Erzsébet-csúcs 843 m. 

Jánnersdorf v. Jennesdorf, magy. Gyanafalva 
(Vas m.). 

János , valami negyven szent neve ; a főbbek: 
1) K e r e s z t e l ő sz. J., szül. Hebronban mintegy fél 
évvel Jézus születése előtt; már 15 éves korában 
hirdette az Üdvözítő megjövetelét s hiveit a Jordán 
vizében keresztelte meg ; Heródes fejét vétette ; fej
vételének napja aug. 29. ; — 2) E v a n g . sz. J., Jézus 
legkedveltebb tanítványa, f 101 körül; ő irta a 
Jelenések könyvét s a negyedik evangéliumot; 
emléknapja decz. 27. ; — 3) A l a m i z s n á s sz. J., a 
szegények táplálója, f 616. Cziprus szigetén; holt
testét a szultán Hunyadi Mátyás királynak ajándé
kozta, ki Budán helyeztette el; a mohácsi vész óta 
Pozsonyban, Szent-Márton templomában őrizik ; — 
4) N e p o m u k i sz. J . /szül. 1350 körül Csehország
ban, IV. Venczel cseh király nejének gyóntatója ; 
1393. márcz. 20. a Moldvába fojtatott; roppant 
ezüst koporsóban őrzik holttestét Prágában; — 
5) A r a n y s z á j ú sz. J., 1. Aranyszájú; — 6) Ca-
p i s t r a n o i sz. J., 1. Capistran. 

János , m a g y a r király, a Szapolyai ház ivadéka, 
szül. 1487. a szepesi várban. Atyja Sz. István nádor 
és anyja Hedvig tescheni herczegnő már gyermek
korában királynak szánták; s mint a Jagellókkal 
elégületlen köznemesség királyjelöltje töbször fellé
pett II. Ulászló leányának kérőjéül, de az udvari 
párt megakadályozta a házasságot. 1514. mint er
délyi vajda fontos szerepet játszott a parasztlázadás 
elnyomásában ; ő fogta el és végeztette ki Dózsa 
Györgyöt. Pártja annyira növekedett, hogy már az 
1525-iki hatvani és rákosi országgyűléseken az ő 
akarata döntött, s habár rövid időre, megbuktatta 
halálos ellenségét, Báthory István nádort. Az 1526. 
aug. 29-iki mohácsi csatavesztés után, melyet sokan 
az ő és hadai szándékos távolmaradásának tulaj
donítanak, Tokajban okt. 14. összegyűjtötte hiveit, 
s nov. 5-ére Székesfehérvárra országgyűlést hirdetett, 
mely nov. 10-én királylyá választotta s másnap 
megkoronázta. A Habsburg-ház hivei azonban a 
választást érvénytelennek nyilvánították és decz. 17. 
Pozsonyban Ferdinánd ausztriai főherczeget válasz
tották királylyá, ki 1527. nov. 3.-án Budát elfoglalva, 
s Jánost Erdélybe szorítva, megkoronáztatta magát. 
J. Lengyelországba menekült, s onnan a törökhöz 
fordult segítségért. Vezérei Áthinai Deák Simon és 
Kun Kocsárd 1528. szept. 25-én a Ferdinánd pártia
kat Sárospataknál megverték, mire J. nov. 3-án visz-
szatért az országba, s 1529. nyarán a nagy sereg
gel jövő Szolimán szultán elé menvén, július 20-án 
Mohács alatt magát és az országot a szultán ke
gyelmébe ajánlotta. Szolimán visszafoglalta Budát, 
Visegrádot, Győrt, Esztergomot stb., mindezeket 
átadta J.-nak, megerősítve őt a királyságban. Távo
zása után megújult a két király küzdelme, mely 
1532. a török uj beavatkozását vonta maga után. 
A háború váltakozó szerencsével folyt; 1535 végén 
J. már oly szorult helyzetbe jutott, hogy a királyi 
czim megtartása mellett egész országrészéről hajlandó 



volt lemondani. 1537. okt.-ben azonban Ferdinánd 
hadvezére Katzianer érzékeny vereséget szenvedett, 
s ez uj fordulatot adott J. ügyének. Az 1538. febr. 
24-én létrejött békében Ferdinánd elismerte János 
királyi méltóságát s meghagyta őt az általa birt keleti 
részek birtokában, de ugy hogy azok halála után 
Ferdinándra szálljanak, s J. netaláni fiutódai a szepesi 
herczegséget kapják kárpótlásul. J. ezután nőül vette 
és 1539. febr. 23. megkoronáztatta Izabellát (1. e.), 
Zsigmond lengyel király leányát, kitől fia, J á n o s 
Z s i g m o n d (1. e.) született. Kevéssel később a király 
t Erdélyben 1540. jun. 2 1 . ; halálos ágyán csecsemő 
fiát ajánlotta királyul. 

János , 23 pápa neve, 1) I. Sz t J. (523—526. 
máj. 18.), toscanai, emléknapja máj. 27. — 2) II. J. 
(532 — 535.), előbb Mercurius, római. — 3) III. J. 
(560—573.), római. - 4) IV. J. (640—642.), salo-
nai. - 5) V. J. (685-686.) , antiochiai. - 6) VI. J. 
(701. okt. 30.—705. jan. 10.), görög. — 7) VII. J. 
(705. márcz. 1.—707. okt. 18.), görög. — VIII. J., az 
állítólagos nőpápa (1. J o h a n n a p a p i s s a a.). — 
8) VIII. J. (872. decz. 14. —882. decz. 18.), római. -
9) IX. J. (898. jun.—900. jul.), Tivoliból. — 10) X. J. 
(914. május 15.—928.), előbb bolognai püspök és ra-
vennai érsek, teljesen női befolyás alatt állott. Maro-
zia megölette. — 11) XI. J. (931. márcz. —936.), III. 
Sergius pápa és Marozia fia; börtönben f. — 
12) XII. J. (955. nov. —963. decz. 21.), Marozia uno
kája, előbb Octavianus. f 964. máj. 14. — 13) XIII. 
J. (965. szept. —972. szept. 6.), római; előbb narnii 
püspök. — 14) XIV. J. (983. n o v . - 9 8 4 . aug. 20.), 
előbb Péter paviai pk., II. Ottó főkanczellárja. — 
15) XV. J. (985. aug. 6 . - 9 9 6 . ápril), római. — 
16) XVI. J. (997.máj. — 998.),előbbPhilagathus, Ros-
sanoból (Calabria). — 17) XVII. J á n o s (1003-ban 
jun. 13 . -decz . 7.), római. — 18) XVIII. J. (1003. 
decz. 25.—1009. jun.), előbb Phasanus, római. — 
19) XIX. J. (1024. jun. 24. —1033. jan.), mint világi 
választatott testvére VIII. Benedek utódjává. — 
20) XXI. J. (1276. szept. 13.—1277. máj. 16.), előbb 
Julián Péter lissaboni orvos, 1275. tusculumi püspök-
bibornok; a Johanna papissa meséje folytán helytelenül 
nevezte magát XXI. Jánosnak. — 21) XXII. J á n o s 
(1316. aug. 7.—1334. decz. 4.) előbb D'Euse Jakab, 
szül. 1244. Cahorsban, Róbert nápolyi király kanczel-
lárja, majd 1310. avignoni érsek, bibornok és portói 
püspök lett. Avignonban székelt, Francziaország érde
kében heves küzdelmet folytatott bajor Lajos csá
szárral. - 22) XXIII. J. (1410. máj. 17 . -1415 . 
máj. 29.), előbb Cossa Boldizsár bibornok, V. Sán
dor halála után pápává választatott, de késznek 
nyilatkozott lemondani, ha példáját a másik 2 pápa, 
XII. Gergely és XIII. Benedek is követik. 1415. már-
czius 2-án a konstanczi zsinaton Zsigmond rábeszé
lésére le is mondott, de márcz. 21. Schafthausenbe 
menekülve, visszavonta lemondását, mire a zsinat 
által máj. 29. letétetett. Mint tusculumi püspök-bibor-
nok f 1419. decz. 22. Flórenczben s itt a dóm battis-
teriojában van eltemetve. 

J ános (III.), lengyel király, 1. Szobieszki János. 
J ános , a n g o l király, f ö l d t e l e n v. föld nél

k ü l i J., II. Henrik király fia, szül. 1166., trónra lépett 
1199.; a felkelő főurak sürgetésére 1215. jun. 19. 
adta ki a »Magna Charta« nagy kiváltságlevelet, 
mely az angol alkotmányos fejlődés alapja s mint 
II. András magyar király arany bullája, melyet ke
véssel előzött meg, főfontosságu alaptörvénynyé vált. 
t 1216. 

János N e p o m u k S a l v a t o r főherczeg , szvA'J 
1852. nov. 25. Katonai pályára lépett; több röpirí-.-
tot irt; 1887. szeptemberben a 3. gyaloghadosztály 
parancsnokságától egyszerre elmozdittatott; 1889. a 
főherczegi rangról s összes méltóságairól leköszönt; 
Or th J á n o s névvel külföldre ment, hajóskapitány 
lett s nőül vette Stubel Lori bécsi énekesnőt; 1890. 
nyarán Hamburgból a Sta Margaretha hajón Buenos-
Ayresbe s onnan Valparaisoba indult. B.-Ayresból 
való elindulása óta nyoma veszett s sem róla, sem 
hajójáról többé hir nem érkezett. Valószínűleg Dél-
Amerika körülhajózása közben a tengerbe veszett. 

János Albert, l e n g y e l k i r á l y , IV. Kázmér 
fia, szül. 1460. Mátyás halála után bátyjával, II. 
Ulászlóval versengett a magyar koronáért, s nagy 
sereg élén a Rákosig nyomult, hol párthívei 1490. 
júniusban ki is kiáltották királyukká. A béke közte 
és Ulászló közt majdnem egy évi hadakozás után 
1491. febr. 20. Kassa mellett jött létre. 1492. a len
gyel trónra lépett; f 1501. 
János (Szent-) áldása, szt. János ünnepen (decz. 

27.) szokásos borszenteléstől. a bor megáldásától 
veszi eredetét. A megáldott borból isznak s köszöntik 
egymást, innen a mondás: Gyakran megárt szt. János 
pohara. 
Jánosda, község Bihar m., 1516 lak. 
Jánosfalva (Homoród), község Udvarhely m., 341 

lak., az unitáriusok érdekes régi temploma: közelében 
a Köveshegyen egy római kőbánya lesimított trachyt-
tuffa falira vésett falképmaradványok. 

Jánosföld, község Torontál m., 1858 lak. 
János-G} rarmat (Janó-Lehota), község Bars m., 

1493 lak. Lakói sajátságos nyelvjárást beszélő né
metek, némelyek a gepidák ivadékainak tartják őket. 
Jánosháza, község Vas m., 3457 lak. 
Jánoshida, község Jász-Nagy-Kún-Szolnok m., 

3541 lak. A Zagyva mellett. 
Jánosi, község Gömör m., 1270 lak. 
Jánosi, 1) G u s z t á v , veszprémi kanonok, műfor

dító, a Szt. István-Társ. írod. osztályának tagja, szül. 
1841. szept. 15. Veszprémben. 1858. papnevelő inté
zetbe lépett, 1864. pappá szentelték. Egy évig Kapos
várt tanár és hitszónok volt, 1865—87. az egyház
megyei hivatalnál viselt különböző tisztségeket. 1883. 
kanonok, 1886. cz. apát. Számos műfordítása jelent 
meg: Nyugat költőiből, 1867., Arden Enoch, 1870., 
Arany Legenda (Longfellow) és Milton Elvesztett pa
radicsoma. Irt eredeti verseket is s néhány egyház
irodalmi munkát fordított magyarra; — 2) Sándor, 
a nagyszebeni kir. tvszék elnöke, szül. Gyergyó-
Szentmiklóson, 1836. okt. 5., 1858. nagyszebeni 
helytartótanácsi fogalmazó, 1862. csikszéki aljegyző, 
majd alügyész, ülnök, 1863. udvarhelyi tvszéki ül
nök, 1868. erdélyi kir. kincstári jogügyi igazgatósági 
segédelőadó, 1872. gyergyószentmiklósi, 1876. nagy
szebeni tvszéki biró, 1886. u. o. elnök. 

János király, szinm. Shakespearetől, ford. Arany J. 
János pap országa, a középkorban Ázsiába, majd 

Afrikába helyezett képzelt tartomány. 
János vitéz, Pe tő f i népies eposza (1845.), melyet 

Molnár György, majd Jánosházy Zsigmond (Pécs, 
1888.) népszínművé is átdolgoztak. 
János-Zsigmond, v á l a s z t o t t m a g y a r k i rá ly , 

(mint ilyen II. János), I. János fia, szül. 1540. július 7. 
Atyja halála után párthívei 1540. szept. 15. a Ráko
son királylyá választották s nagykorúságáig anyját 
Izabellát, György barátot és Petrovich Pétert tették az 
országrész kormányzóivá. Szolimán szultán okt. 19. 



megeró'sité a választást és fejedelmi jelvényeket kül
dött a kisdednek; 1541. nyarán sereggel jött oltal
mára, de Budát aug. 29. csellel elfoglalva, Izabellát 
a gyermekkel Erdélybe küldé. I z a b e l l a (1. e.) 1551. 
a maga és fia nevében lemondott a királyi czimről, 
de 1556. visszatért Erdélybe, s J. Zs. anyja halála 
után (1559. szept. 15.) mint Magyarország vál. ki
rálya vette át az erdélyi részek kormányát. 1565. 
april 21. lemondott a királyi czimről; a Miksával 
ekkor kötött szerződésben ismertetett el Erdély önálló 
fejedelemségnek. A török hozzájárult e szerződéshez, 
s 1566 tavaszán athnamet küldött J. Zs.-nak, mely
ben biztosította Erdély számára a szabad fejedelem
választást. J. Zs., ki utolsó éveiben az unitárius val
lás hive lőn, mint nemzetségének utolsó sarja f 1571. 
márcz. 13. Gyulafehérváron, s ugyanitt temettetett el. 

Janova, község Temes m., 1914 lak. 
Jansen Korné l , németalf. theologus, szül. 1585. 

okt. 28. Acquoiban, 1630. tanár Löwenben, 1636. 
püspök Ypernben. f 1638. máj. 6. »Augustinus« cz. 
müvét VIII. Orbán pápa 1642. mint eretnekit eltil
totta; ő alapította a jansenismust (1. e.). 
Jansenismus, a Jansen Kornél (1. e.) tanai alapján 

keletkezett felekezet, középpontja Francziaországban 
Port-Royal kolostor volt, de hivei innen elűzetvén, fő
leg Németalföldre menekültek; a pápa egyházi átok
kal sújtotta tanaikat, mire 1723. az utrechti érsek, a 
harlemi és deventeri püspökök főnöksége alatt külön 
j a n s e n i s t a egyházat alakítottak, mely Németalföldön 
ma is fennáll, ámbár hi veinek száma csak néhány ezer. 
Janson Pál , belga politikus, szül. 1840. ápril 11. 

Heristalban,Lüttich közelében; 1862 óta egyik vezére 
a belga radicalisoknak; jeles szónok, 1877. brüsszeli 
képviselő s a radicalisok és szabadelvűek közt teljes 
szakítást hozott létre; ennek folytán Brüsszelben 
megbukott s csak 1889. lett újra képviselő. 1891. ő 
indítványozta a belga alkotmány revisióját, mely 
1892 tavaszán elfogadtatott. 
Janssen J á n o s , német történetíró, szül. 1829. ápr. 

10. Xantenben, kath. pap, majd a frankfurti gymna-
siumban a történet tanára. Számos történeti művet 
irt, köztük a német nép történetét a középkortól fogva, 
f 1891. 
Jantra, a Duna mellékfolyója Bulgáriában. 
Janua (lat., ajtó), Comenius (1. e.) fontos paedago-

giai műve. 
Január, B o l d o g a s s z o n y h a v a , az év első hó

napja, melyet Numa csatolt az év akkori 10 hónap
jához, Janusnak volt szentelve s innen kapta nevét. 

Januarius, szent, beneventi püspök, Diocletián alatt 
kivégezték. Nápolyban van eltemetve, melynek véd-
szentje; állítólagos vérét két kis üvegben őrzik, em
léknapja szept. 19. 
Janus, trag. C s i k y G.-től (1876), hőse Vatha fia, 

Janus. 
Janus, római isten, minden kezdet tőle származik. 

A világ őrzője, a menny és föld kulcsainak birtokosa, 
az ellenséges szellemek eltávolítója, az évek és napok 
vezetője, a szerencsés kezdet és befejezés ura. 2 arcz-
czal ábrázolták, az egyik előre, a másik hátra tekint. 
Numa Pompilius templomot emelt számára, melynek 
ajtai (januae) béke idején zárva, háborúban nyitva 
voltak. 

Janus Pannonius, 1. C s e z m i c z e i J á n o s . 
Japán, alkotmányos császárság Kelet-Ázsiában; a 

Nagy óceánban fekszik, 4 tartományból áll: Nippon, 
Shikoku, Kiu-Shiu a Liukiu szigetekkel és Jeszo, me
lyekhez még számos kisebb sziget tartozik, területe 

382.416 km a, 40,072.020 lak., kik a mongol-khinai 
fajból származó j.-ok és ainók, vallásra nézve shin-
toisták, buddhisták és keresztények. Az egyes szige
teket magas, hóval fedett hegységek és számos vul
kán (Hakusan 2536 m., Fuji-noyama 3760 m.) bo
ntja, a hegyek aranyat, ezüstöt, szenet, antimont,, 
rezet, mágnesvasat, vasat, ólmot, ónt, ként, sót, por-
czellánföldet szolgáltatnak; gyémánt és egyéb drá
gakövek bőven találhatók. Partvidéke tagozott, sok 
öble, jó kikötői és nagyszámú tavai vannak; jelenté-
tékeny folyói: Ishikari (Jeszo), Kizo-gava, Sinano 
(Nippon). Éghajlata mérsékelt és egészséges, földje-
termékeny, a . fóldmivelés magas fokon áll, kiviteli 
czikkek: nyers selyem és gubó, selyemáruk, tea, rizs,, 
dohány, réz, szén, viasz, hal, porczellán, papiráruk. 
A földmivelésen, halászaton és állattenyésztésen kí
vül a lak. foglalkoznak iparral (fegyver-, gép-, por
czellán-, üveg-, papir-, gyapot- és selyemszövet, 
arany- és ezüst-rojt-gyártás, lakirozott munkák) és 
kereskedelemmel, mely utóbbit jó közlekedési utja,. 
vasúti hálózata (1890-ben 1951 km.) és a határos ten
ger mozdítják elő. Vannak nép-, közép-, felső és 
szakiskolák, egyetem és műegyetem, évenként szá
mos japáni látogatja az európai felső iskolákat. Az. 
állam élén a császár (mikádó) áll, jelenleg Muts Hito,. 
ki mellett 8 tagu minisztérium, senatus és államta
nács működik. Fővárosa Tokió, világforgalmu kikö
tői: Jokohama, Hiogo, Hakodate, Nagasaki. J.-ról az. 
európaiak Marco Polo tudósításaiból a XIII. szdban 
nyertek némi tájékozást. 1543 óta a portugálok lép
tek vele kereskedelmi összeköttetésbe, kiket később a 
többi európai nemzetek követtek. A kereszténység 
gyakori üldözés daczára egyre terjed s nem valószí
nűtlen, hogy az egész nagy birodalom elfogadja a 
keresztény vallást. Ujabban az európai műveltség is-
nagyban terjed. 1891. febr. 1. a császár a népnek 
európai mintára alkotmányt adott; a törvényhozás
két házból áll; a felső-ház 70 — 80 tagját a császár 
nevezi ki, a képviselőház 300 tagját a nép választja. 

Japáni nyelv és irodalom. A j a p á n i n y e l v az. 
agglutináló nyelvekhez tartozik s alaktani szempont
ból az ural-altaji nyelvtörzshez, kül. ennek tunguz, 
családjához mutat legtöbb hasonlóságot. Nyelvjárásai 
közül legódonabb és legtisztább a y a m a tó i (Nippon 
szigetén), mig a többi nyelvjárás, vmint a XV. szd. 
óta keletkezett uj-japáni nyelv sok khinai elemet vetf 
föl s nyelvtani alakokban is számos változást mutat.. 
A j . irás a khinaiból fejlődött, melynek jegyeit szó
tagok jelölésére alkalmazta (szótagírás). A jelenlegi* 
kormány az európai folyóírás elfogadását tervezi. A 
j . i r o d a l o m , mely Európában még kevéssé ismere
tes, a khinainak erős befolyása alatt fejlődött s egyes--
ágakban roppant gazdag. Első helyen áll a biroda
lom s az uralkodóházak története, melyek mellett 
minden tartománynak s minden vmire való városnak, 
megvan a maga földrajzi és történeti irodalma. Fölöt
tébb gazdag továbbá a nyelvészet és lexikographia,. 
úgyszintén a földrajzi, állat- és növénytani, jogi és 
mezőgazdasági szakirodalom. A költészet már a VIII.. 
sz.-tól kezdve nevezetes emlékeket tud felmutatni 
mind a lyrai, mind az epikai téren. Szerelmi dalaíi 
gyöngédek s finom fordulatokban bővelkedők. Szol
gáljon például e kis dalocska: 

Ah ! hivebb nálad az a szél, 
Mely sivatagján szárnyra kél, 
Inát bejárja s Arimát: 
Tudom, hogy igaz ez a vád, 
£ s mégis mindig elfeledtem 
Feledni lángoló szereimemi 



Kedvelt műfajok a dráma s az epigramm is, de ha
sonlíthatatlanul gazdagabb a regényirodalom, mely
ben a történelmi, erkölcsi és mesés tárgyak uralkod
nak. Az irodalomnak mindezen különböző ágaiban 
évről-évről jókora tömege jelenik meg az ujabb mű
veknek, nagyrészt képekkel ellátva. L. Gáspár Imre, 
»A világirodalom története«, I. köt. 1882. 

Japáni papir, nagyalakú erős papir, melyet dísz-
művek kiadásánál használnak; az összes papirnemek 
közt a legtartósabb. 

Japáni tenger, a Csendes tenger egy része, Korea 
és a japáni szigetek közt. 

Japáni viasz, a Japánban, Khinában, Singapurban 
termelt thus succedanea gyümölcséből és leveleiből 
készült növényviasz, mely a méhviasznál törékenyebb 
és keményebb, 42 —55°C.-nál olvad, gyantás, faggyu-
szagu, leginkább gyertyát gyártanak belőle. 

Japetos, a titánok egyike, Atlas, Prometheus és 
Epimetheus atyja. 

Japygia (gör. Messapia, Calabria), a görögöknél 
Olaszország legdélkeletibb félszigete a Japygium elő-
hegységgel (Capo di Leuca). 

Jaques (zsak) H e n r i k , osztrák jogász és képv., 
szül. 1831. febr. 24. Bécsben, előbb bankigazgató, 
azután ügyvéd és hirlapiró, 1879 óta a reichsrath 
képv.-házának tagja. 

Járadék, minden állandó jövedelem, ellenszolgál
tatás nélkül, tehát vmely vissza nem fizetendő tőke 
kamatja, továbbá vmely telek, ingatlan, értékpapír 
stb. hozadéka; tartamát tekintve é v j á r a d é k vagy 
é l e t j . (1. ezeket); a kifizetés minőségét tekintve 
a r a n y - , e z ü s t - v . papirjáradék. 

Járadékadó, 1. tőkekamat és j . adó. 
Járadékbiztosítás, 1. életjáradék. 
Járadékkölcsön, államadóssági kötvény, mely után 

az állam csak meghatározott á l l a n d ó kamatjöve
delmet biztosit a tőke visszafizetésének ígérete nél
kül; a j . névértékének visszafizetése rendesen csak 
conversio (1. e.) alkalmával történik. 

Járás, vmely nagyobb közigazgatási v. biróság-
terület kisebb része ; a vármegye területe járásokra 
oszlik, melyek mindegyikének élén szolgabíró áll; 
a törvényszékek területe szintén járásbirósági terü
letekre oszlik. 
Járásbíróság, törvénykezési rendszerünkben azon 

első fokú biróság, melynek bírái a j . elé tartozó ügye
ket, mint egyes birák intézik el. Általában eléjök tar
toznak a polgári ügyek, ha a per tárgya 500 frtot 
meg nem halad, v. ha a törvényben meghatározott 
esetekben a felek a j . illetékességét kikötötték; ítél
nek még némely vétség fölött. Bpesten a bűnügyekre 
nézve külön büntető járásbíróság van. A j . áll egy 
járásbiró- és egy alj.-bíróból. Jelenleg van hazánkban 
és Fiúméban 385, Horvát-Szlavonországban 64 j . , 
melyek egy része telekkönyvi hatósággal van felru
házva. Eljárás előttük sommás. 

Járatlan utakon ki jársz, S keblet viharra, vészre 
társz . . . Vörösmarty »A hontalan« cz. költ. kezdete. 
Járda, az utcza azon része, mely a gyalogjárók 

közlekedésére van berendezve; gyakran magasabb 
mint az utcza; készitik pallóból, kőlemezből, koczka-
kőből, betonból, aszfaltból stb.; hosszabb hidakon 
és néha közutakon is alkalmazzák. 

Jardin (francz., zsardén), kert; j . de s p l a n t e s , 
a párisi hires füvészkert. 

Jardinette (francz., zsardinet), 1. giardinetto. 
Jardiniére (francz., zsardinyer), kertésznő; virág

asztalka; hímzett kézelő; zöldség-ételek. 

Járek, község Bács-Bodrogh m., 2326 lak. 
Jarembina, község Szepes m., 1207 lak. íj 
Járgány, a bányászatban használt szállitógép ek 

nevezése; lóerejü gépeknél az erő átvitelére szolgáL 
Jargon (francz., zsar-), sajátos v. romlott beszéd

mód, pl. művész-j.; lehet mesterségesen csinált is, 
mint pl. a tolvajnyelv; szó-zagyvalék. 

Járjatok be minden földet, Melyet Isten megterem
tett, S nem akadtok bizonyára A magyar nemzet pár
jára. . . Pe tő f i : A magyar nemzet. 

Jarkand, város Kelet-Turkesztánban a J. mellett, 
20.000 lakossal: élénk kereskedelem a szomszéd tar
tományokkal. 

Jarkovácz, község Torontál m., 3013 lak. 
Jármű, általában minden szernél}-- v. teherszállí

tásra v. mindkettőre szolgáló eszköz, igy van: köz
úti, vasúti, vizi j . 

Járom, 1) fahidaknak czölöpokből v. oszlopokból 
készített alátámasztása, úgyszintén két alátámasztás 
közti köz: — 2) faszerszám, melyet az igás ökör 
nyakára alkalmaznak: a rómaiaknál j.-nak nevezték 
azon lándzsákból alkotott akasztószerü kaput, mely 
alatt az elfogott ellenséges csapatot elvonulni kény-
szeritették. 
Járomcsont, oszygomaticum, az arczcsontok egyike. 
Jaroslaw, kormányzóság Oroszországban, területe 

35.613 km 8, 1,071.518 lak. Főhelye J., a Kotorost és 
Volga egyesülésénél, 25.000 lak. 

Jár számkiüzötten az árva fiú, Dalt zengedez és 
dala oly szomorú... V ö r ö s m a r t y : A magyar költő. 
Járulék, accessorium (1. e.). 
Járvány, epidémia, vmely betegségnek olynemü 

fellépése, midőn az egyidejűleg számos egyént támad 
meg és nem szorítkozik vmely vidékre, hanem kisebb-
nagyobb sebességgel városról-városra, országról-or-
szágra terjed, egyes tájakat némelykor mintegy át
ugorva. A j . tetőfokát elérve, fellépése gyakoriság és 
hevesség tekintetében is csökken. Fellépése, hevessége 
és tartama függ az illető terület közegészségi viszo
nyainak összeségétől (talaj, ivóviz, levegő, lakásvi
szonyok, csatornázás, stb.). V. ö. fertőzőbetegségek. 

Jásd, község Veszprém m., 1279 lak. 
Jásmak, a keleti nők fejkendője. 
Jasmund, poroszországi félsziget, Rügen sziget é. 

része, a J.-er Bodden, a Wittow és Jasmund-félsziget 
közti öböl. 

Jason, Aeson jolkosi király fia, nagybátyjának 
Peliasnak felszólítására elindult a legkiválóbb görög 
hősökkel, hogy Kolchisból elhozza az arany gyapjút, 
melyet Aetes királynak leánya, Medea segítségével 
kézre is kerített. Jolkos uralkodója lett. de nemso
kára elűzetett és Korinthusba menekült Medeával, 
kitől Thessalos, Alkimenes és Tisander fiai születtek. 
Bele szeretvén Kreusába, Kreon korinthusi király leá
nyába, elhidegült Medea iránt, ki Kreusának menyeg
zői ajándékul köntöst adott, melytől összeégett a 
menyasszony és egész családja. Jason kiszabadult a 
füstből, de kétségbeesésében öngyilkossá lett. 

Jáspis, ásvány, sárga kvarczváltozat. 
Jassenova, község Temes m., 2054 lak. 
Jassy, régi magyar nevén Jászvásár, város Romá

niában a Bachlui m., 90.000 lak. Egyetem, nagy ga
bona- és marhavásárok. Kath. püspök és gör. metró-
polita székhelye. 1792. jan. 19. béke Török- és Orosz
ország közt. 

Jastrov I g n á c z , német történetíró, szül. 1856. 
szept. 13. Berlini egy. tanár. Számos gazdaság- s 
művelődéstört, munkát irt. 



Jász, Apáti, Árok-szállás, Berény, Dósa helyeket 1. 
e név alatt. 
Jászai, 1) Mar i , a budapesti nemz. színház tragikai 

művésznője, szül. 1853. febr. 24. Ászáron, Győrm. 
1867. lépett a szini pályára, 1872 óta a nemz. szín
ház tagja s főleg az antik drámában jeles. Főbb sze
repei : Elektra, Medea, Antigoné, Cleopatra (Antonius 
és Cl.), Volumnia (Coriolán), Imogén (Cymbeline), 
lady Macbeth, Erzsébet királynő, Széchy Mária 
(Dóczitól), Éva (Ember trag.), Gertrúd királyné 
(Bánk bán), Stuart Mária, Thisbe (Angelo) stb. — 
2) Pál , történetíró, született 1809. Szántón (Abauj 
m.). Magyar udv. kanczelláriai fogalmazó, titkár. 
1848. Batthyány Lajos mellett elnöki titkár volt. A 
bécsi levéltárakban eszközölt történeti kutatásainak 
eredményeit, több apró értekezés mellett, A magyar 
nemzet napjai a mohácsi vész után I. k. (1846.) és 
A magyar nemzet napjai az arany bulláig (1855.) 
cz. műveiben dolgozta fel; ez utóbbit halála után 
Toldy F. adta ki. f 1852. Kéziratai a M. N. Múzeum
ban őriztetnek. 
Jaszenicza, község Árva m., 915 lak. 
Jászfalu, község Komárom m., 989 lak. 
Jász-Fényszaru, község J.-N.-K.-Szolnok megy., 

4783 lak. 
Jász-Jákóhalma, község Jász-N.-K.-Szolnok m., 

3650 lak. 
Jász-Karajenő, község Pest m., 5333 lak. 

. Jász-Kerekegyháza, község Pest megyében, 2969 
lakossal. 
Jász-Kisér, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

5937 lak., a Tisza egyik holt ága mellett. 
Jász-Kun kerületek, állottak a Jászságból (1. e.) és 

a Kis- és Nagy-Kunságból (1. e.); nem egy összefüggő 
területet tett, hanem három nagyobb tömegben a 
Duna-Tisza közén feküdt. A jász-kunok mintegy 
4700 km 8 területen, 220.000 számmal, 25 községben 
laknak. Mint külön kerületek 1876. szűntek meg, ak
kor a Kis-Kunság Pest m.-be kebeleztetett, a Jászság
ból, Nagy-Kunságból, Közép-Szolnok megyéből uj 
megye alakíttatott. Főhelyök Jász-Berény volt. 
Jász-Ladány, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

8149 lak. Határát gát védi a Zagyva és Tisza Miller 
nevű ágának elöntései ellen. 
Jász-Mihálytelek, község J.-N.-K.-Szolnok megy., 

2426 lak. 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye, határai He

ves, Hajdú, Békés, Csongrád és Pest vármegyék. 
Ter. 53 73-67 km 3, 318.475 lak. Alakult 1876. a volt 
Jászságból és N.-Kunságból, Heves és Külső-Szolnok 
megye némely járásaiból. Egészen sikság, televény
föld és fekete homok, k. részében fordulnak elő ho
mokos és szikes területek. A Tisza metszi át, melynek 
kanyargós útját füzesek, morotvák mocsarai kisérik. 
A beléje ömlő Zagyva a Tárnával másik fővize. A 
Tisza áradásai elöntik mellékét s a roppant viznek 
ma is alig vetnek gátat a töltések. A lakosok főfog
lalkozása a földművelés és baromtenyésztés. A megye 
területén van rend. tan. város 8, község 44. Fel
oszlik 5 járásra, még pedig a jászsági felső és alsó, 
a tiszai felső, közép és alsó járásokra. Az egész 
megye tartozik a 68. cs. és kir. hadkiegészítő kerü
lethez, a jászsági felső és alsó és a tiszai alsó járá
sok a 2. honvéd gyalogezredhez és a 4., 5., 6. nép
felkelési járásokhoz; a tiszai felső és közép járások 
a 3. honvéd ezredhez és a 7., 8., 9., 10. népfelkelési 
járásokhoz. Az országgyűlésbe 7 képviselőt választ. 
Székhelye: Szolnok. 

Jászó, község Abauj-Torna m., 1387 lak. Kivá
lóbb épületei a kettőstornyu és kupolás Szt-János 
templom, a prépost és a rend palotái. Hiteles hely 
volt; könyv- és levéltára nagyon gazdag. A várhoz 
közel a Bodva völgye felett Kőszálnak nevezett 
sziklahegy oldalán nyilik a Jászói barlang szája. 
A barlang nagy terjedelmű és ágai tekervényesek; 
szép cseppkő-képződmények. Környékén márvány
bányák. 

Jászói p r e m o n t r e i p r é p o s t s á g , a XII.szd végén 
keletkezett; 1241. a tatárjáráskor elpusztulván, IV. 
Béla 1295. megújította, 1295. VIII. Bonifácz a megyés 
püspök hatósága alól kivette. Szaniszló apát 1436. a 
monostort megerősítette, ez időtől kezdve j á s z ó v á r i 
p r é p o s t s á g nevet viselt. A magyarországi pre
montrei rend megszűnése után 1553. a prépostság 
czimét világi papok kapták. 1697. I. Lipót a ren
det visszaállította s a jászói prépostságot 1700. a 
morvaországi tartományba kebelezte; de 1769. visz-
szanyerte önállóságát. 1770. építtette fel Sauberer 
András prépost az elhanyagolt kolostort és egyházat. 
1774. a j . prépost apáti méltóságra emeltetett. A II. 
József által 1787. eltörölt rendet I. Ferencz 1802. 
visszaállítva, a jászói prépostságot a leleszi és vá-
radi prépostságokkal egyesitette; ezek együtt önálló 
tartományt képeznek ; főpapja, kit a rend hármas ki
jelölése mellett a király nevez ki, tagja a főrendiház
nak és a rend területén főpásztori jogokat gyakorol. 
A rendnek 12 plébániája van; Kassán és Nagyvára
don főgymnasiuma, Rozsnyón nagygymnasiuma. 
Theologiai tanfolyama Jászon van. Főpapja Kacz -
v i n s z k y Viktor; a rendtagok száma 97, ezek között 
71 áldozó pap. 

Jászok, Magyarország egykori kiváltságos lakosai; 
valószínűleg a szent László által 1091. legyőzött és 
a Tisza és Zagyva közt letelepedett kunok és bese
nyők ivadékai, kik nevüket állítólag az i jász-tói 
vették. Latin okiratainkban j a z y g e s , j a s s o n e s és 
p h i l i s t e i néven jönnek elő. A kunokkal együtt adó
mentességet s számos területi és személyes kiváltsá
got élveztek; a j á s z - k u n k e r ü l e t önálló törvény
hatóságot képezett, melynek főkapitányi tisztét maga 
a nádor viselte. 1702. I. Lipót az egész kerületet 
500.000 frtért a német lovagrendnek adta el; az 1715: 
XXXIV. t.-cz. az eladást örök záloggá változtatta át, 
mely alól a jászok és kunok 1745. megváltván ma
gukat, visszanyerték előbbi kiváltságaikat. A kerület 
1751. uj szervezetet nyert és 1791. országgyűlési 
követküldéssel ruháztatott fel. A jász-kun főkapitányt 
az 1848 : XXVIII. t.-cz. főispáni rangra emelte. Áz 
1876: XXXIII. t.-cz. a jász-kun kerületet eltörülte s 
részben az újonnan alakított Jász-Nagy-Kun-Szolnok, 
részben Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vmegyékbe kebelezte. 
Gyárfás István: A jász-kunok története, 4 k. (1870— 
1888.) és A jász-kunok személyes és birtokviszonyai 
(1883.). 

Jászó-Mindszent, község Abauj-Torna megyében, 
1302 lak. 
Jászság, 1876-ig a Jász-Kun kerület, most Jász-

N.-Kun-Szolnok megye egy része a Zagyva mindkét 
partja mentén, Heves, az egykori Külső-Szolnok és 
Pest vmegyék közt, 11 községgel. Területe 17 8 / 5 mfs. 
Az egész a Mátra előhalmaira támaszkodó sikság, 
homokvegyületü, részben fekete agyagtalaju. Fővizei 
a Zagyva és Tárna. A Csörsz árok és Kis árok avar 
sánczai is áthúzódnak rajta. Főhelye Jászberény. 

Jászsági nyelvjárás, a palócz nyelvjárásterület 
egyik legszélső ága. mely azonban kevés palóczos 



sajátságot őrzött meg. Palóczos annyiban, hogy ra
gok előtt kedveli a zártabb magánhangzót: tígédét, 
másikot, igyonak. Továbbá az i palatalizálja az 
előtte álló foghangot: hótyig (holtig), tyükör, vetnyi. 
L. Balassa Józset, Magy. nyelvjárások, 1891. 

Jász-Szent-András, község Jász-Nagy-Kun-Szol
nok m., 3316 lak. 

Jász-Sz.-György, 1) Alsó-, község, 4326 lak. — 
2) F e l s ő , község, 2057 lak., mindkettő Jász-Nagy-
Kun-Szolnok m. 
Jász-Szent-László, község Pest m., 2195 lak. Er

dős völgykatlanban. 
Jászvásár, Jassy moldvai város magyar neve. 
Játék, 1. szerencseszerződés; j . - a d ó s s á g az, mely 

a j . alkalmából merült fel, nem követelhető a biróság 
előtt, de a ki megfizette, az vissza nem követelheti. 

Játék, tőzsdei értelemben a sorsjegy nyeremény
joga, mely húzás előtt adás-vevés tárgya (1. Ígérvény). 

Játékkártyabélyeg, a játszmakártya után fizetendő 
illeték, ha 36 lapot meg nem halad, 15 kr, különben 
30 kr ; fényezett és mosható kártyánál 36, ill. 60 kr. 

Játékpapir, mely kiválóan a tőzsdei üzérkedés 
tárgya ; a budapesti tőzsdén a legáltalánosabb j . 
az osztrák hitelrészvény. 

Játékszín, a színház régibb magyar neve. 
Jateorrhiza, növény a menispermaceák rendjéből. 

A j . calumba s. cocculus pálmatus adja a c o l o m b o -
gyökeret, melyet hasmenés ellen stb. használnak. 
Hatóanyagai: berberin, calumbin nevü keserű anyag, 
keményítő. Mauritiuson és a Malabar partvidéken 
mivelik. 

Jauner F e r e n c z , német színész, szül. 1834. Bécs
ben, előbb színész Drezdában, 1872 — 78. a bécsi 
Carl-szinház, 1875—80. az udvari szinház, 1881. 
a Ringszinház igazgatója mindaddig, mig az utóbbi 
szinház le nem égett; 1884. ismét színigazgató. 

Java, hollandi birtokban levő sziget Kelet-Indiá
ban, a Nagy-Szunda csoporthoz tartozik, Szumatrától 
a Szunda szoros választja el, területe (Madurával) 
131.733 km 3, 22,811.179 lak. A sziget hosszában 
vulkánokban (21 működő) gazdag hegység húzódik 
(Smeru 3666 m.), északon alföld nyúlik, melyet szá
mos folyó öntöz. Éghajlata tropikus, termékenysége 
igen nagy, bőven szolgáltat különféle gyarmatárut; 
főbb kiviteli czikkei : tea, rizs igen nagy mennyiség
ben, kávé, dohány, indigó, ón, czukor. A kereskedel
met vasutak és tengeri utak közvetítik. Lakói maláji 
eredetű j.-iak, kik Buddha hivei; továbbá európaiak 
s khinaiak. Feloszlik Nyugot-, Közép- és Kelet J.-ra 
22 kerülettel. Főhelye Batavia, kiváló kereskedelmi 
helyei : Surabaya, Surakarta, Samarang kikötővel 
és Dsoksokarta. 1594-ben telepedtek meg rajta a 
hollandiak. 
Javadalom, 1) hivatallal egybekötött dijazás, 2) 

azon vagyon, mely a hivatalnok eltartására szolgál 
és mely hivatalbalépése alkalmával neki átadatik, 
1. egyházi j . 

Javak, mindazon tárgyak, jószágok, szolgálatok, 
melyek szükségleteink kielégítésére szolgálnak; lehet
nek a n y a g i a k (corporales) és nem a n y a g i a k (in-
corporales), d o l o g i a k és s z e m é l y i e k , elhasznál
hatok v. el nem használhatók, szükségesek, fény-
üzésiek, kényelmiek, reáljavak v. fictiv j . , s z a b a d j . , 
melyek korlátlan mennyiségben vannak és ki nem 
menthetők, és g a z d a s á g i a k , melyek csak korlátolt 
mennyiségben vannak meg és kereslet, munka, érték
becslés tárgyai; ez utóbbiak vizsgálatával foglal
kozik a közgazdaságtan. 

Javas asszony, kuruzsló vén asszony. 
Javelle-lúg, 1. eau de javelle. 
Javitnok, correclor, nyomdai alkalmazott, ki a sze

désben előforduló sajtóhibákat javitja. 
Jávorfa, iharfa, juharfa, acer, 1. juharfa. 
Javorina, v. Jávor hegység, az é.-nyugati határ-

lánczolat része, a Miava és Morva völgyétől d.-ny-.í 
é.-k. irányban húzódik a sztrázsoi szorosig. Mélyen 
benyomuló völgyek szeldelik. A kárpáti homokkövek 
szelid hajlású gerinczeket és gömbölyű csúcsokat 
alkotnak, változatossá csak a jura-mészkövek kopár 
sziklái teszik. Bükkösök és Morvaország felől jávor 
erdők fedik, melyekről elnevezték. Főcsucsa a Jávo-' 
rína 967 m. m. 

Javorni, az é.-nyugati határlánczolat (1. e.) egyik 
hegysége, a Becsva, Revucza és a Vág völgyei között 
húzódik, főcsucsa d.-ny., é.-k irányban. Inkább d.-k. 
felé hajló fensik, melyet a Vágba ömlő patakok pár
huzamos völgyei barázdálnak. Főalkotó része a 
kárpáti homokkő, a Vág mellékein a festői szikla
csoportokat alkotó krétakoru mészkövek. Főgerincze-
vízválasztó a Morva és Vág között, melyen sora
koznak a legmagasabb csúcsai (a Javornik 1017 
m. m., Zemerka 1053, Lemesua 915 m. m.). 

Jávorszarvas, cervus alces, 1. szarvas. 
Javorszki A p o 1 i n á r lovag, a reichsrath képv. házá

nak tagja, nagybirtokos, szül. 1825. ; 1870 óta képv. 
Jaxartes, a Sir Darja turkesztáni folyó ókori neve. 
Jázmin, jasminum, növény a jasmináceák rendjé

ből. Aj. officináié, hazája Elő-Azsia; ezt, vmint a 
j . grandiflorum-ot Törökországban pipaszárak, Can
nes közelében pedig illatszer készítésére mivelik; 
virágainak zsiros olajokkal való áztatása (maceratio) 
által nyerik a j . olajat. A j . sambac virágaival, Ará
biában, Kelet-Indiában és Khinában hintik be a tem
plomokat és szobákat és illatosítják a khinai theát. 

Jázminolaj, & jasminum officináié és grandi/lórim 
virágából készül, melyet zsiros olajjal kevernek ; leg
inkább Cannesben, Francziaországban készítik. 

Jázova, község Torontál m., 1363 lak. 
Jazygok, szarmata (szláv) származású ókori nép

faj ; az azovi tenger északi partján tünt föl először, 
honnan a Duna és Tisza közti vidékig előnyomulva,. 
170. Kr. u. a gundok és markomannok társaságában 
megtámadták a római birodalmat. Marcus Aurelius 
172. megverte őket, mire fegyverszövetségre léptek 
a rómaiakkal. Attilának meghódoltak; halála után. 
a népfajok harczában elenyésztek. 
Jean d'Acre, város, 1. Akka. 
Jeanne d'Arc, 1. Darc Johanna. 
Jean Paul (zsán pól), valódi nevén Jean Paul Fried-

rich R ich te r , hires német humorista, szül. 1763'. 
márcz. 21. Wunsiedelban, f 1825. nov. 14. Baireuth-
ban. Regényeit mély érzéstől áthatott humor s ötle
tekben való gazdagság, de gyönge szerkezet és ku
szált előadás jellemzik. Magyarul' Rádl Ödön irt róla 
nagyobb tanulmányt. 

Jean potage (francz., zsán potázs = leves János), 
a francziák gúnyneve a leveses ételek iránti előszere-
tetök miatt. 

Jebuzeusok, kánaáni nép, Jebuz városukat Dávid 
foglalta el és Palaesztina fővárosává, Jeruzsálemmé 
alakította. 

Jécsa, Kis-, község Torontál m., 1653 lak. 
Jeczenye, község Zólyom m., 1181 lak. 
Jedikule, Héttorony (1. e.). 
Jedlik Á n y o s , pannonhalmi Sz.Benedekrendi áldo-

zár, nyug. bpesti egyetemi tanár, a m. tud. Akadémiai 



tiszt, tagja, a vaskorona rend III. oszt. lovagja, szül. 
1800. jan. 13. Szemőn Komárom m. 1825. szentelték 
pappá, azután Győrött, Pozsonyban, 1839. a bpesti 
egyetemen tanár, mely állásban 38 évig működött; 
irt magyarul, latinul, németül; ő szerkesztette az első 
dynamo-elektromos gépet: Győrött lakik. 
Jedo, Japán fővárosa, 1. Tokyo. 
Jefferson (zsefferzn) T a m á s , az ész.-amer. Egyes.-

Államok 3. elnöke, szül. 1743. ápr. 2. Shadwellben 
(Virginia). 1776. jul. 4. a függetlenségi nyilatkozatot 
szerkesztette, 1779. Virginia kormányzója, 1784—89. 
párisi követ, 1797. alelnök, 1801—9. elnök, f 1826. 
jul. 4. Az amerikai demokratia megalapítója. 

Jefta, zsidó biró, az ammoniták elleni háború után 
azért, mert győzött, egyetlen leányát feláldozta 
Istennek. 

Jég, viznek szilárd halmazállapota, képződik, ha a 
viz 0° alatti hőmérséknek van kitéve. Megfagyása 
alatt a viz térfogatának mintegy 11-ed részével ki
terjed, szétrepeszti az edényt, mely körülzárja, kitá
gítja a sziklák hasadékait, sigy egyik fontos tényezője 
a kőzetek elmállásának. Nagy tömbökben zöldes és 
kékes szinü, hőt rosszul, elektromosságot egyáltalán 
nem vezet, hősugarakat átbocsát a nélkül, hogy meg
melegednék, száraz levegőn elpárolog a nélkül, hogy 
felolvadna; fajsúlya 0"9i8 (0°-nál), keménysége 1"5, 
igen SZÍVÓS. Fontos kereskedelmi czikk. 
Jégár, 1. gletser. 
Jégbarlang, főleg mészhegységben előforduló bar

lang, melyben a lecsepegő viz jégkérget és stalakti-
tákat alkot, melyek nyáron át is megmaradnak, mert 
a hőmérsék csak keveset emelkedik 0° felett; a leg
kiválóbbak egyike a dobsinai j . (1. e.). 
Jégdugulás, 1. jégzajlás. 
Jegecz v. kristály, sokszögű, mértani lényeges 

alakkal biró test, mely alakját képződése alatt gáto-
latlanul vette fel. A jegeczen megkülönböztetnek 
lapokat, éleket és csúcsokat, vmint képzelt tengelye
ket. A jegeczek tengelyeiknek egymáshoz való állási 
viszonyai szerint különböző rendszerekbe (j. rend
szer) osztatnak be, u. m. szabályos, négyzetes, hat
szöges, rhombos, egyhajlásu és háromhajlásu rend
szer. A természetben található j.-ek ritkán mutatják 
az eredeti alapformát, egyik-másik lapjuk a többi 
rovására túlfejlődik, v. összetett alakok (combinatio) 
lépnek fel, avagy 2 v. több j . összenő (ikrek). 
Jegeczes-pala, 1. kristályos-pala. 
Jegeczrendszerek, 1. jegecz. 
Jegenye, jegenyefenyő, 1. fenyő. 
Jegenye, fürdő Kolozs m., 470 lak., 550 m. magas 

védett völgyben. 
Jeges hó, firn, 1. e. és gletsert. 
Jégeső, légköri csapadék, mely szemcsés jégből 

áll. A jégszemcsék gömbölyűek, szegletesek, egész 
tyúktojás nagyságig, nagyobbrészt hómaggal és 
központi jégburokkal, gyakran sugaras alkattal. 
A j . rövid időig tart, a legmelegebb év- és napszak
ban fordul elő. Keletkezéséről sokféle elmélet van, 
valószínű oka: helyi igen erős felszálló légáramok, 
fagypont alatt lévő viznek kiválása, felsőbb rétegek
ben jégtűk és dara képződése, melyek leesésük alatt 
a hideg vizcseppekben jégkérget nyernek. 
Jeges tenger, sarki tenger, a föld két sarkát övező 

•tenger; az é s z a k s a r k i (arktikai) Jeges tengert 
Európa, Ázsia és Amerika északi partjai övezik; 
kiterjedése 15,292.411 km 8; legnagyobb mélysége 
Grönland és a Spitzbergák közt 4800 m.; a Csendes 
tengerrel a Behring-szoros, az Atlanti oczeánnal a 

Grönland körüli közvetlen összeköttetésen kivül az 
1850. felfedezett s Grönlandtól nyugatra fekvő észak
nyugati átjáró köti össze; a d é l s a r k i (antarktikai) 
Jeges tenger az Atlanti, Indiai és a Csendes tengerrel 
áll összeköttetésben; sokkal több benne a jég, mint 
az északiban, kiterjedése 20,477.800 km 8. Mindkettő
ben, főleg az északiban számos sziget. 

Jegestó, a Magas Tátrában több tó neve. A Podu-
plaszki völgyben (területe : 2'59 hectár) és a Len
gyelnyereg é. tövén (területe : 2'53 h.) való két tó 
medrét szálban lévő sziklák alkotják. A Mengusz-
falvi völgyben levő Jegestó területe 1'40 hectár. 
Jéggép, mesterséges jég előállítására szolgáló gép, 

melyben a hideget sűrített hideg levegő kiterjedése, 
v. aether, folyós ammóniák, methylaether elpárol-
gása által állítják elő. 

Jégház, földfeletti helyiség jég eltartására ; kettős 
favázas fala van, a közöket és a padlást rossz hőve
zetővel, mint szalma, száraz tőzeg, moha, hamu stb. 
töltik ki, szalmával v. náddal fedik. 

Jéghegy, sarki jégárakról leváló nagy jégtömeg, 
melyet az áram tova sodor, gyakran több kilométer 
hosszú ésszéles 100—120 m. magas; a szabályos 
alakú tuskóknál a vizből kiálló rész nem magasabb, 
mint az elmerült rész > /M—Vic -a . Az Atlanti oczeán-
ban 36° ész. szélességig lejutnak. 

Jégkárbiztosi tás , 1. biztosítás; j . k. b. i n t é z e t , 
mely j . k. biztosításával foglalkozik; hazánk legtöbb 
biztosító intézete foglalkozik a j . k. b.-sal. 

Jégkorszak, a diluviális kornak azon szaka, mely
ben a jégárak sokkal nagyobb területet borítottak 
el és a jéghegyek a sarkoktól nagyobb távolságra 
leúsztak, mint mai nap. A sziklák felületén észre
vehető sajátszerű horzsolások és szétszórt vándor 
tömbök jelzik a jégárak elterjedését oly vidékeken 
is, melyekben a mostani éghajlati viszonyok közt 
jégárak elő nem fordulhatnak. Á föld általános lehű
lése elméletéből nem lehet keletkezését kimagyarázni, 
mert e szerint minden előbbi korszakban kissé ma
gasabb mérsékletet kell feltételezni; valószínű okai: 
a szárazföld máskép való eloszlása és a nap és föld 
közti viszonyok változása, mint a nap- és éjegyenek 
előhaladása és a föld pályájának változó központon-
kivülisége. 

Jégmadár, alcedo, madár a rikácsolok (clamatóres) 
rendjéből. Á k ö z ö n s é g e s j . , a. hispida, 17 cm. h., 
nálunk inkább csak télen jelenik meg, mikor a folya
mokon halászgat. Az a u s z t r á l i a i v. ó r i á s i j . , a. 
gigás, kétéltüeket és egyéb gerinczeseket is zsákmá
nyul ejt. 

Jégtorlódás, 1. jégzajlás. 
Jégtörő, erős gerendákból készitett és hidjárom elé 

állított alkotmány, mely azt a jégzajlás ellen meg
védi; a falazott pillérek felső részét a zajló jég meg
törése végett legömbölyitik v. élre falazzák; továbbá 
különös szerkezetű csavargőzös, mely a hajózást a 
jégtakaró széttörése által felszabadítja. 

Jégvágó, 1. jégtörő. 
Jégverem, földalatti helyiség jég eltartására, mely

nek oldalait kővel v. fával, v. legczélszerübben 
mindkettővel burkolják és szalmával v. náddal befe
dik; fontos, hogy az olvadó viz elvezetéséről gon
doskodva legyen. 

Jégvölgyi csúcs, a Magas-Tátra főgerinczén, 2629 
m. magas. 

Jegyajándék, parapherna, a hozomány egyik alkat
része : azon ingóságok, melyeket a menyasszony 
akár férjétől, akár rokonaitól az eljegyzés v. me-



nyegző alkalmából kapott. A j . azonnal a nő tulaj
donába megy át, a férfi csak akkor követelheti visz-
sza, ha a házasság a nő vétke miatt nem jött létre. 

Jegybank, bizonyos hitelügyletekre alapított pa-
pirpénzjegyek kibocsátásával foglalkozó bank, mely
nek főjellege, hogy a bankjegykibocsátást (1. e.) a 
banküzlet egyéb ágaival (leszámítolás, kölcsönzés 
stb.) kapcsolatban üzi; a j . lehet állami v. nem állami, 
ez utóbbi ismét kerületi, tartományi v. részvénytár
sasági, mely v. csak az általános kereskedelmi stb. 
törvény szabványai alapján keletkezik, v. csupán a 
fennálló banktörvény alapjánlétesül és bizonyos ki
váltságokban részesül v. végre külön állami enge
dély alapján jön létre; ezek szerint négy j . rendszer 
lehet: a t i s z t a á l l a m i j . , a r é s z v é n y t á r s u l a t i 
m o n o p o l b a n k , a szabadsági rendszerrel járó t ö b b 
j.-rendszer és több kiváltságos főbank és kisebb-
nagyobb j . egymás mellett működéséből eredő ve
g y e s j . (1. még bankjegy-kibocsátás). 

Jegyesek, azok, akik egymásnak házasságot Ígér
tek, 1. eljegyzés. 

Jegyzés, 1) árfolyam, — 2) az árfolyam megállapí
tása, mely a déli tőzsde bezárása után P/a órakor 
egy tőzsdetanácsos, mint elnök, a tőzsdetitkár, a 
miniszteri tőzsdebiztos, néhány ügynök és bankár
ból álló bizottság által történik, kik az előfordult 
ügyletek alapján meghatározzák a hivatalos jegy
zést azaz árfolyamot. 
Jegyzet t papir, mely a tőzsde hivatalos árfolyam

lapjába fel van véve, a miért jegyzési illeték fize
tendő (1. még cotirozás). 

Jégzajlás, a széttört jégtakarónak kisebb-nagyobb 
táblákban való levonulása; éles kanyarulatban, 
elágazásnál, szük hidnyilásban a jégtáblák egy
másra torlódnak, megfeneklenek és a folyó egész 
medrét elzárják, s az így keletkezett j é g d u g u l á s v. 
j . - t o r l ó d á s a vizet veszélyes mérvben felduzzasztja. 
Budapest nagy árvizét mindenkor a promontori 
Dunaágban keletkező jégtorlódás okozta. 

Jehovah, a zsidóknál Istennek négy betűből (j, h, 
v, h) álló neve, melyet nem ejtenek ki, hanem a d o-
náj-nak (ur) v. hásém-nek (név) olvasnak, az Írás
nál h betűvel jelzik, régente írásban üresen hagyták 
helyét, innen h a m o k o m (hely) Jehovah jelzője. 
Jehu, Joram zsidó király hadvezére; később meg

ölte Joramot s trónra ült. Az Ahab dynasztiá-
val együtt kipusztította a Baal-cultust. Uralkodott 
8 4 3 - 8 1 5 . K. e. 

Jekaterinenburg (Katharinenburg), város Perm 
o r o s z kormányzóságban az J.-szetj m., 33.000 lak. 
Fontos bányász-iparhely, az Ural arany-, platina- és 
vasbányászatának középpontja, Oroszország főpénz-
verdéje. 

Jekaterinodar, az orosz-kaukazusi Kubán terület 
főhelye, a Kubán folyó m., 40.000 lak. Élénk kereske
delem, a kubani kozákok hetmanjának székhelye. 

Jekaterinoslav, kormányzóság Dél-Oroszország
ban, ter. 63.395 km 2, 1,905.538 lak. Részben puszta, 
részben igen termékeny. Főhelye J., a Dnjepr m., 
47.000 lak.; Potemkin alapította 1784. 

Jekelfalu, község Szepes m., 951 lak. 
Jekelfalussy József , min. osztálytanácsos, szül. 

1849. okt. 9. Rimaszombatban. Gymn. tanulmányait 
Lőcsén, Eperjesen és Nagy-Szombatban, a jogot a 
budapesti egyetemen végezte, hol 1874. a jog- és 
államtudományok tudora lett. Tanulmányai végezté
vel az országos statisztikai hivatalba lépett, mely
nek jelenleg aligazgatója. A demográfiában vmint a 

statisztika legtöbb ágában nagy tevékenységet fej
tett ki, megírta többek közt Magyarország népességi 
és iparstatisztikáját, malomiparunk alapvető mono
gráfiáját, a községi pénzügyek statisztikáját stb.; az 
utóbbival akadémiai pályadijat is nyert. 1888. a m. 
tud. Akadémia lev. tagja s az Akadémia megbízásából 
1887 óta a Közgazdasági és Statisztikai Évköny
vet, 1889 óta pedig egyúttal a Nemzetgazdasági 
Szemlét is szerkeszti. 

Jekoniás, iskolai dráma Kozma Ferencztől (1775). 
Jelbeszéd v. mi mi ka i n y e l v , az emberek közti 

érintkezés azon neme, midőn jeleket, taglejtéseket 
használnak, a mi valószínűleg megelőzte a beszédet 
s a némák közt ma is használatos. 

Jelenés, 1) rendkivüli tünemény, látomány, pl. 
Szent János jelenései (apokalypsis); — 2) a színészek 
nyelvén oly jelenet, melyben a színésznek közre kell 
működnie (»jelenése van«). 

Jelenet, scena, a színmüvekben a felvonás azon ré
szei, melyeket vmely szereplőnek a színpadon való 
megjelenése v. onnan való távozása jelez. 

Jelenetezés, i n s c e n i r o z á s , szinmünek szini elő
adásra alkalmassá tétele, a hogyan pl. Vörösmarty 
»Csongor és Tündé«-jét, Madách »Ember tragédiájáét 
Paulay Ede színpadra alkalmazta. 

Jelenffy Kor né 1, debreczeni kir. törvényszéki el
nök, szül. 1845. aug. 5. Szatmáron, 1866. pesti táb
lai joggyak., 1869. segédfog., 1872. n.-szőllősi, ké
sőbb m.-szigeti ügyész, 1884. u. o., 1886. debreczeni 
törvényszéki elnök. 

Jelen idő, az igének azon ideje, mely a beszélő 
idejében végbemenő cselekvést fejezi ki pl. kitekin
tek az ablakon. Jövő idő helyett is használható pl. 
holtig g y á s z o l a szivem. 

Jelenléti állomány, táblás kimutatás a katonaság 
egyes csapatainak egy bizonyos alkalommal jelenlevő 
létszámáról. 

Jelenléti bárcza, részvénytársaságnál az igazgató
tanácsosnak, választmányi tag- v. napibiztosnak mű
ködése napján adott jegy, melyek száma szerint 
részesedik az év végén a tantiémeben. 

Jelentsik (koronvári) V incze , altábornagy szül. 
1831. A pozsonyi IV. honvédkerület parancsnoka. 
Jelény, siglnm, a gyorsirászatban (1. e.) vmely szó 

v. szótag helyett használt állandó rövidítés. 
Jeles kompánia, népszínmű G y ő r y Vilmostól. 
Jelige, m o t t ó , 1) szellemes mondás, rövid idézet 

stb. vmely mü homlokán, mintegy tartalmának és 
irányának jelzésére, pl. Szigligeti »Trónkereső«-jének 
jeligéje : »Hittem hogy joga van* : — 2) mondás v. 
idézet, mely a titkos pályázatoknál a műre s a szerző 
nevét rejtő »jeligés levélke«-re egyaránt ráiratik. 

Jeliszavetgrad, város, 1. Elisabethgrad. 
Jeliszavetpol, város, 1. Elisabethpol. 
Jelkép, s y m b o l u m , fogalomnak, eszmének vagy 

gondolatnak jelzésére szolgáló tárgy v. kép, igy a 
korona = királyság, lant = költészet, kereszt == hit 
v. kereszténység, félhold = iszlám, olajág = béke 
stb. J e l k é p i k i f e j e z é s e k pl. a fecskék megérkez
tek (tavasz van), a gólyák elköltöztek (itt az ősz), 
megérdemelte a borostyánt (hírnevet), Aranynál: 
Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba (közös 
joga van veled) stb. 

Jelképes átadás, ingók tulajdonának megszerzésé
hez szükséges a testi átadás; ezt azonban pótolhatni 
oly tények által, melyek anélkül, hogy a dolgot tény
leg átadnák, megadja az uj tulajdonosnak a rendel
kezési jogot, ez a jelképes átpdás. 



Jelki A n d r á s , mult századbeli magy. születésű 
kalandor, szül. 1730. Baján; atyja, ki szabó volt, fiát 
is erre a mesterségre adta, s ez mesterlegény korá
ban vándorolván, Hollandiában katonának fogták s 
Rotterdamban egy keletindiai hajóra ültették. Hajótö
réseken, török kalózok rabságán ment keresztül, Bata-
viában angol leányt vett feleségül, majd Ceylonba 
került, hol a vadak már halványuknak akarták felál
dozni, de egy indus leány megszabadította. A leány
nyal egy évig élt lakatlan földön, majd annak halála 
után J. visszatért Bataviába, hol pártfogókra talált, 
csakhamar meggazdagodott, tekintélyes állásba ju
tott és megnősült. 1772. elvesztvén feleségét, vissza
tért Európába, Budán telepedett le s itt f 1783. Élete 
folyását, saját elbeszélése alapján, németül többször 
leírták, s egy ily életiratát Sándor István ford. ma
gyarra (Győr, 1791). Ujabban Hevesi Lajos (1872.) 
dolgozta fel az ifjúság számára. 
Jellasich (buzini) J ó z s e f gróf, horvát bán, J. Fe-

rencz báró altábornagy fia, szül. 1801. okt. 16. Péter
váradon. Mint határőr-ezredes 1848. márcz. 22. hor
vát bánná s altábornagygyá neveztetett ki, s a bécsi 
udvar eszközéül szolgált Magyarország ellen. A szerb 
lázadás előidézésével vádoltatván, kineveztetése visz-
szavonatott ugyan, de a magyar kormány nem bírta 
megakadályozni beigtatását, s szept. 7. visszahelyez
tetett báni méltóságába. E hó 11 -én 35.000 emberrel 
betört Magyarországba; szept. 26-án Székesfehér
váron volt, s okt. 4. az összes magyarországi had
erő teljhatalmú főparancsnokává neveztetett ki. De a 
magyar sereg elől hátrálni kényszerült. 1849 elején 
mint tábornagy a délvidéken harczolt; július 14-én 
Hegyesnél megveretve visszatért Horvátországba, 
melynek polgári és katonai kormányzója lett. 1854. 
grófságot kapott, f 1859. május 20. Zágrábban. 
Jelleg, vmely faj ismertető jegyeinek, lényeges vo

násainak öszlete. 
Jellem, k h a r a k t e r , 1) tágabb ért. vmely lény 

v. dolog sajátos vonásainak összlete, ily értelemben 
minden embernek, sőt az állatnak v. vmely korszak
nak stb. is van jelleme; — 2) szorosabb ért. vmely 
embernek az állattól eltérő, szigorúbb morális élet
felfogása, mely egész életmódjában, cselekvésében 
stb. nyilvánul, ennek ellentéte a j e l l e m t e l e n s é g , 
mely oly ember tetteiben jelentkezik, ki saját önző 
czéljait az erkölcsi törvény s mások jogainak tiszte
letben nem tartása mellett elégíti ki. Smi le s , Jellem, 
magy. ford. Könyves Tóth K. Bpest. 
Jellemrajz, 1) irodalmi mű, melynek czélja vala

mely személy jelleméről, főleg amint ez működésében 
nyilvánul, kerek képet nyújtani, igy vannak: politikai, 
irodalmi, művészet stb. jellemrajzok; — 2) jellem
zés (1. e.). 
Jellemszinész, szűkebb ért. az a szinész, ki a csel-

szövő-szerepeket játszsza; tágabb ért. azon szinész, 
ki combináltabb, bonyolultabb jellemeket ábrázol. 
Ily »jellemszerep< pl. Shylock, melylyel a subjectiv 
szinész (1. színészet) nem fog boldogulni, mert a hős
szerelmes csupán hősnek, a sentimentális szinész si
ránkozó apának, a komikus felsült hitelezőnek fogja 
ábrázolni, mig a j . az egyénitésre (1. e.) fogja fektetni 
a súlyt s az alak minden vonását vissza fogja tük
röztetni. Jellemszerepek még: Hamlet, III. Richárd, 
Lear, Bánkbán, Biberach stb. 
Jellemzés, vmely személy v. tárgy lényeges jegyei

nek elősorolása; a művész, iró, szinész stb. azon el
járása, melylyel vmely személyt megismertet. A költő, 
mint a szobrász és festő is, nem utánozza szigorú 

[ pontossággal azt az illető embert, akit fel akar tün
tetni, hanem megváltoztatja jellemvonásait, a lényeg
teleneket mellőzi s a lényegeseket erősebben színezi, 
egyszóval: eszményiti. A jellemzés módjai: 1) a 
r e a l i s z t i k u s , midőn a művész sok esetleges, ke-
vésbbé lényeges jellemvonást is fölvesz alakjai raj
zába; 2) i d e a l i s z t i k u s , midőn majdnem csupa 
főjellemvonást nyújt; 3) t y p i k u s (fajszerü), mi
dőn a faji vonásokat emeli ki, azaz azon közös saját
ságokat, melyek pl. a parasztot, katonát, fösvényt 
paraszttá, katonává, fösvénynyé teszik.1 

Jel l inek A r t h u r , orsz. képv., szül. 1852. márcz. 
16. Bpesten. 1876. ügyvéd, 1887 óta a képviselőház 
tagja; több jogi munkát irt. 
Jelmez, k o s z t ü m , oly öltözék, mely bizonyos ál

lapotot, pl. kort, nemzetiséget, rangot jelöl s ünnepé
lyeken, hivatalos működéseknél, színpadi előadáson 
v. képzőművészeti termékeken használtatik. Színpadi 
nyelven kül. a szerepnek megfelelő öltözet. 

Jelszó, 1) a hadseregnél háború idején, titkos 
gyülekezeteknél stb. oly szó v. mondat, melyről a 
beavatottak egymásra ismernek; — 2) velős mondat, 
melyet kül. fejedelmek uralkodási irányuk, czéljaik 
stb. praegnans jelzésére szoktak választani, igy pl. 
Ferencz József király jelszava: »Bizalmam az ősi 
erénybe*. 

Je lv , symbolum, 1. jelkép. 
Jelvény, e m b l é m a , megkülönböztetendő a jelkép

től (1. e.), amennyiben j . vmely rangnak, állásnak, 
foglalkozásnak, vmely épület rendeltetésének stb. jel
zése élettelen tárgyak által, pl. a bányászat jelvénye 
az ék és kalapács (1. bányászjelvény). 

Jelzálog, hypotheca, az ingatlan mint zálogtárgy, 
ha a zálogjog telekkönyvileg be van jegyezve; tárgya 
vmely telekjegyzőkönyvben foglalt telekkönyvi jó
szágtest egész állaga, annak tartozéka és növedékei, 
gyümölcse és jövedelmei; a követelésnek, melynek 
biztosítására a j . szolgál, számszerűleg és határozott 
összegben kell megnevezve lennie; kiterjed azonban 
a hátralékos kamatokra és pedig a tőkével egyenlő 
rangsorozattal, ha a végrehajtási árverés napjától 
visszaszámított három évnél nem régebbiek. A j.-i 
igény érvényesíthető, mihelyt bekövetkeztek az érvé
nyesítésére megkívánt feltételek; első sorban a j.-al 
lekötött ingatlan jő figyelembe tekintet nélkül arra, 
vájjon a tulajdonos egyszersmind személyes adós is, 
vagy sem, és csak másodsorban lép előtérbe a sze
mélyes adós. A j.-i igényt kereset utján érvényesítheti 
felperes, a bekebelezett j.-os hitelező. 

Jelzálogbiztositás, 1. biztosítás. 
Jelzáloghitelbank, magyar , 1869-ben 50 évi tar

tamra alakult részvénytársaság 20 millió arany frt 
részvénytőkével, melyből tényleg 9,700.000 frt van 
befizetve; ezen összegből 2 millió frt az 1876: 
XXXVI. t.-cz. értelmében a záloglevelek külön bizto-
sitó alapjául szolgál; a rendes bankügyleteken kivül 
kölcsönt nyújt földbirtokra és bérházra (1890. év vé
gén 32Vs milló frt); továbbá községeknek (1890. vé
gén 46 millió frt). Ezen kölcsönök alapján öVs, 5, 
41/2°/o-os zálogleveleket, 4°/o községi kötelezvényeket 
és 4°/o nyereménykötvényeket bocsát ki, melyekből 
1890. végén össz. 73 millió frt volt forgalomban. 
Jelzáloghitelintézet, mely ellentétben a többi hi

telnyújtással foglalkozó intézetekkel a földbirtokra 
v. épületre bekeblezett zálogjog alapján nyújt dologi 
hitelt. A j.-h. sajátszerű szervezete abban van, hogy 
egyrészt maga is hosszú lejáratú kölcsönt vesz 
igénybe, másrészt jelzálogilag biztosított, hosszú le-
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járatú hitelt nyújt. A hitelnyújtáshoz szükséges tőkét 
főkép záloglevél-kibocsátás utján szerzi be, mig alap
tőkéje csak az üzlet megkezdésére és a záloglevelek 
biztositékalapjául szolgál. 

Jelzálogkölcsön konverziója, magasabb kamato
zású j.-k.-nek alacsonyabb kamatozásúvá változta
tása, gyakran a törlesztési határidő kitolásával. 

Jelzálogüzlet, 1. jelzálog. 
Jelzet, 1) a nyomdászoknál az ivek szám- v. betü-

jegye; — 2) typus (1. e.) ért. is hasznait szó. 
Je lző , a mondat azon része, mely egy más mondat

résznek vmely ismertető jegyét (tulajdonságát, szá
mát, birtokosát) fejezi ki, pl. s á r g a cserebogár, 
h á r o m árva, fa lombja. 

Jemappes (zsömápp), község Hainaut belga tar
tományban, 12 000 lak. 1792. nov. 6. a francziák 
győzelme az osztrákok fölött. 

Jemen, tartomány Arábiában, a Vörös-tenger part
ján, ter. 200.000 km 8, 750.000 lak. Termékeny; hires 
balzsama, tömjéné és kávéja. 1871 — 73. a törökök 
foglalták el. 

Jen, a japáni pénzegység, ezüstből verik = 100 
sen, = 3V a márka, = 2 frt 15 kr o. é., aranyból 10 
j.-eseket vernek 9 / i 0 finomsággal és 16 2 / 8 g. sulylyal. 

Jena, város Szász-Weimar német nagyherczegség-
ben a Saale m., 13.000 lak. Egyetem (1558 óta) gaz
dag könyvtárral, csillagda. 1806. okt. 14.1. Napóleon 
győzelme a poroszokon. 

Jenatsch G y ö r g y , graubündeni, szül. 1596. Sa-
madában, ev. lelkész, 1621 — 35. a francziákkal har-
czolt Ausztria ellen, katholikus hitre térve, spanyol 
segítséggel elűzte a francziákat és megmentette ural
muktól Graubündent. 1639. jan. 24. meggyilkolták. 

Jendrassik J e n ő , egyet, tanár, az egyet, élettani 
intézet igazgatója, szül. 1825. f 1891. márcz. 3. Szá
mos munkát irt magyar és német nyelven. 
Jeni-Bazár, város Bulgáriában, a ruscsuk-várnai 

vasút mentén, 800Ó lak., hévvizek. 
Jenikaié, város, 1. Kerts. 
Jeniszej, folyam Szibériában, mint Uluktem Mon

golországban ered, áttöri a Száján hegységet, észak
nak Jeniszejszk kormányzóságon át folyva Dudinszk 
körül az Északi Jegestengerbe szakad. Angara mel
lékfolyója a Baikal tóval köti össze. 
Jeniszejszk, kormányzóság Kelet-Szibériában, ter. 

2,556.756 km 8, 447.076 lak. Hegyes, mocsaras, gaz
dag aranyban, sóban, szénben és grafitban, őserdei 
sok fát szolgáltatnak. Főhelye Krasznojarszk. J., város 
a Jeniszej m., 8000 lak. 

Jenner (zsenner) E d u á r d , angol orvos, született 
1749. máj. 17. Berkeleyben (Gloucester), u. o. sebész
orvos. O kezdte meg 1796. először tehénhimlőnyirkkal 
a himlő elleni védoltást, melyről 1798. nagy munkát 
irt. f 1823. jan. 26. Berkeleyben. 

Jenő, pápák, 1. E u g e n . 
Jenő főherczeg, és magyar kir. hg, Károly Ferd. fő-

hgnek és Erzsébet főhgnőnek, József nádor leányának 
fia, szül. 1863. május 21. Grosz-Seelowiczban; a né
met lovagrendnek coadjutora; jelenleg Bpesten a 13. 
sz. huszárezred ezredese. 

Jenő (Eugen) , s a v o y a i h e r c z e g , Savoya-Carig-
nan Jenő-Móricz hg. és Mancini Olympia fia, szül. 
1663. okt. 18. Parisban. Katonai pályára lépett és a 
franczia udvartól elutasítva, 1683. I. Lipót császár
királynak ajánlotta fel szolgálatait. Bécs védelménél, 
Esztergomnál és Buda megvételekor kitüntette ma
gát; már 1688. altábornagy s mint ilyen részt vett 
Belgrád visszafoglalásában. Ezután a francziák ellen 

harczolt. 1693. tábornagy, 1696. Magyarországban-
a császári hadak főparancsnoka s 1697. szept. 11-én. 
Zentánál a török haderőt megsemmisítve, 1699. jan. 
26-án létre hozta a karloviczi békét. Magyarországon 
nyert uradalmairól az 1701. kitört spanyol örökösö
dési háború szólította újból hareztérre. De már 1702.. 
Bécsbe ment s itt a haditanácsból vezette a háborút. 
1703. Magyarországon kisérlé meg a keletkező Rá-
kóczy-mozgalom elfojtását; 1704-ben az angolokkal 
és badeni Lajos seregeivel egyesülve, a hochstádti* 
ütközetben (aug. 13.) uj fordulatot adott a közép
európai háborúnak, majd Itáliába nyomult, a turini 
győzelem után (1706. szept. 7.) milanói helytartóvá ne-
tetett ki és a francziákat egész Olaszországból ki
szorította. További hadi működései Németalföldön és 
a Rajna vidékén azonban nem voltak képesek az ut-
rechti béke létrejöttét megakadályozni. A török 1715. 
felbontván a békét, J. a 150.000-nyi török sereget 
Péterváradnál megverte (1716. aug. 15.), 1717. aug. 
Belgrádot visszafoglalta s a passaroviczi békében 
(1718. július 21.) betetőzte Magyarország végleges 
felszabadításának nagy müvét s örök hálára köte
lezte a magyar nemzetet, melynek mindig igaz barátja 
volt. Ezután 1724-ig Németalföldet kormányozta, 
t 1736. ápril 21. Bécsben, hol lovasszobra a császári 
várlak előtti teret disziti. A közös hadügyminisz
térium ujabban számos kötetre terjedő munkát adott 
ki hadjáratairól. 

Jenő, Boros-, község Aradm., 2250 lak. József főher
czeg uradalmának központja; — 2) Kis-, község Bi-
harm., 1327 lak. 

Jensen Vi lmos , német költő, szül. 1837. febr. 15. 
Heiligenhafenben. Irt tragoediákat, epikai és lyrai 
költeményeket, számos regényt és novellát, melyek
ből sokat magyarra is lefordítottak. 

Jephta históriája, Illyefalvi István szomorujátéka, 
(Kolozsvár, 1597), tárgyáról 1. Jefta. A darab Bucha-
nanus Gy. műve után készült. 

Jequirity, gyógyszer, 1. abrus. 
Jércze, a falkában élő szárnyasoknál a tojó az első 

elpározásig. 
Jeremiáda, jajpanasz, nevét a Jeremiás siralmai

tól nyerte. A XVI. és XVII. századbeli magy. irodalom 
gazdag jeremiádokban, vagyis oly énekekben, melyek
ben a vallásos érzés hazafiúi búval, a közállapotok 
feletti kesergéssel vegyül. 

Jeremiás (Jirmijahu), zsidó próféta, Hilkia na, a 
babyloniak betörése idejében élt Egyiptomban, állí
tólag Kairóban halt meg K. e. 570 körül. Tőle szár
mazik az ó-testamentum "Jeremiás* és »Siralmak« 
könyve. 

Jeres de la Frontéra (Xeres), város Cadix spanyol 
tartományban 64.000 lak. Hires bor. 711. jul. 19—25. 
a mórok győzelme a nyugoti gótokon. 

Jericho (most Richa falu). Palaestina egykori kulcsa,, 
balzsamáról, pálmájáról és rózsájáról (1. anastatica) 
volt hires. A biblia elbeszélése szerint erős falai a zsi
dók ostromakora nagy harczi riadótól omlottakössze. 

Jerobeam, zsidó királyok: 1) I. J., Izrael királyság 
első uralkodója 953—927 K. e., a bálványimádás 
terjesztője. — 2) II. J. Joas utóda, 790—749. K. e. 

Jérome N a p ó l e o n , 1. Bonaparte Jeromos. 
Jersey (zsörzi), 1) az ang. csatorna-szigetek egyike, 

ter. 116 km8, 54.000 lak. — 2) J. City, város New-
Jersey észak-amerikai (Egy.-Áll.) államban a Hudson 
m., 125.000 lak. Élénk ipar. 

Jeruzsálem (lat. és gör. Hierosolyma, héb. Jerusa-
lajim, török Küdsi Serif, arab El Kuds), Palaestina 



fővárosa a Kidron m., 43.000 lak. Utczái szűkek, me
redekek és piszkosak, de a művelt emberiség leg
szentebb emlékei fűződnek hozzá; mohammedán, 
asidó, keresztény és örmény városnegyedre oszlik. 
Mutesarif székhelye; a lak. a világ minden részéből 
befolyt könyöradományokból és szentelt tárgyak s 
•emlékek eladásából él. Közadakozásból fentartott is
kolák és intézetek. Évezredek óta szent város hírében 
áll s keresztények, zsidók, mohammedánok vallásos 
kegyeletének egyik legfőbb tárgya. Eleinte a Sión 
•hegyen épült kanaanita város volt, melyet Dávid 
király foglalt el és emelt Palaestina fővárosává, Sala
mon a Moriah hegyen nagyszerű templomot épített, 
melynek romjaiból csak a nyugoti fal áll fenn; alsó 
és felső városból állt 7 kapuval; 586. K. e. Nebukad-
nezar dúlta fel, de a babyloni fogság után régi fényét 
visszakapta, felépült temploma (II. templ.), utczái 
szebb alakot nyertek. Jézus idejében a Sionon épült 
felső-városból, az Akra dombon elterülő alsó-város
ból, ezzel szemközt a templomhegy és az uj városból 
{Beszetha) állt, melyet az Antónia erődtől művölgy 
választott el. I. Heródes Agrippa az egyes részek 
közt összeköttetést eszközölt. Az egyiptomi és syr 
seregek betörése után 70. K. u. Titus császár dúlta 
fel és Hadrianus Aelia Capitolina nevű gyarmattá 
alakitá. 637. került Omar kezébe: Jézus és az apos
tolok tevékenységének e főhelyét a kereszténység 
számára visszaszerezni volt czélja a keresztes had
járatoknak. 1517 óta birja a török. Régi emlékek ma
radványaiban rendkívül gazdag; a fontosabbak: a 
szent sir temploma, a Kalvariahegy, a via dolörosa a 
zsidó szentély romjai, stb. A középkor óta ájtatos za
rándokok tömegesen keresik föl; ma a lakosság fele 
zsidó; prot. püspök székhelye. 

Jeruzsálemi A n d r á s , II. András (1. e.) király. 
Jeruzsálemi királyság, 1099-ben alapíttatott, mi

dőn Bouillon Gottfried július 15-én Jeruzsálemet 
elfoglalta és a keresztes vitézek által királylyá vá
lasztatott. Gottfriedet, ki a királyi czimmel nem élt, 
követték: I. Balduin (1100—1118.), II. Balduin 
<1118-1131.), Anjou Fulko (1131 — 1143.), III. Bal
duin (1143-1162.) , I. Amalrich (1162-1173.) , 
IV. Balduin(l 173-1184.) , V. Balduin(l 184-1186.) , 
és Lusignani Guido (1186—1187. okt. 3.). A sarace-
nok visszafoglalván J.-et, a királyi czim a cyprusi 
házra ment át; II. Frigyes római császár óta pedig, 
ki 1229-ben magát J. királyává koronáztatta, a római 
császárok is viselték azt czimeik között. 

Jesajás (Ézsaiás), zsidó próféta, Amoz fia, Uziás, 
Jotham, Ahaz és Hiskia királyok alatt élt. Beszédei 
maradtak fenn. 
Jesiba (héber), a zsidó talmud-iskola. 
Jésités v. j és ü l é s , a foghangoknak ínyhangokra* 

változása, nevezetesen az /, n, d, t átváltozása ly, 
W> gy> ty hangokká, azaz /-vei való hangoztatása, 
a mi kül. a palócz nyelvjárásban gyakori (diák he
lyet gyiák stb.). 
Jeszenák ( k i r á ly fiai) bárói család, Temes vmből 

származott, Jeszeniczky Balázstól, ki Báthory Ist
vántól kapott nemességet. A •báróságot J. Pá l kapta 
1781. decz. 28. Ennek unokája J á n o s , szül. 1800. 
jan. 2. Pozsonyban. A főrendiházban a 30-as évektől 
kezdve a reformokat sürgető ellenzék tagja volt. 
1848. Nyitramegyébe főispánnak kormánybiztosul 
küldetett, 1849. Görgei seregéhez csatlakozott. Mint 
kormánybiztos a magyar ügyért buzgó tevékenysé
get fejtett ki. Az osztrákok elfogták s 1849. okt. 15. 
Pesten kivégezték. 

Jeszenszky, 1) D a n ó , 1. Temérdek; — 2) F e -
rencz , orsz. képviselő, szül. 1846-ban BükkösdÖn, 
Baranyám. Jog- és államtudományokat hallgatott, 
1868. két évig honvédhadnagy, 1881 óta szent-
lőrinczi képv. — 3) L á s z l ó báró, orsz. képviselő, 
szül. 1861. október 10-én. Előbb szolgabíró, azután 
képviselő. 

Jeszo, sziget, Japán négy tartományának egyike, 
terül. 94.012 km 2, 270.263. lak. Ezüst-, vas-, réz-, 
szénbányászat. Főhelye Sapporo, kikötőváros Ha-
kodate. 

Jesztreb, község Sáros m., 1109 lak. 
Jeunesse dorée (francz., zsönesz doré, arany-ifju-

ság), a franczia forradalomban a királypárti ifjúság, 
mely a reactionarius mozgalmakat előkészítette ; ma 
ált. a nagyvárosok pazarló és élvhajhász ifjúsága. 
Jever, város Oldenburg német nagyherczegségben. 

5000 lak. Az Északi tengerhez csatorna vezet. 
Jeypore (zsipűr), 1. Dsaipur. 
Jezsuita rend ( J é z u s - t á r s a s á g ) , Loyola Ignácz 

spanyol vitéz alapította, ki 1534. aug. 15. Parisban 
6 társával a szent-föld visszafoglalására egyesült, 
s mikor e czéljukat elérhetetlennek látta, társait 
szerzetesrend alapítására birta. A III. Pál által 1541. 
szept. 27-én megerősített szerzet gyorsan elterjedt 
egész Európában ; a Rómában székelő p r a e p o s i -
t u s g e n e r á l i s korlátlan uralma alatt tartomá
nyokra osztva, 1565. 18 tartományban 130 házat 
és 3500 rendtagot, a XVIII. sz. közepén 39 tarto
mányban 1527 házat és 22.787 tagot számlált. Tag
jai között vannak világiak (coadiutores temporales) 
és áldozó papok, kik az ünnepies fogadalmakat s 
4-ik fogadalmul a pápa iránti föltétlen engedel
mességet letéve, mint p r o f e s s u s o k a társaság 
tulajdonképeni törzsét teszik. Működésük súlya főleg 
a hittéritésben nyilvánult, de rendkívüli befolyást 
gyakoroltak az egyes államok politikájára s roppant 
vagyonra tettek szert. Hazánkban Oláh Miklós prí
más, Erdélyben Báthory István telepitette meg őket; 
innen már 1588. és másodszor 1602-ben kiűzettek. 
Rudolftól az turóczi prépostságot kapták, s központ
juk a Forgách bibornok által 1615-ben alapított 
nagyszombati collegium lőn. Virágzásuk fénykorát 
Pázmány Péter alatt érték el, ki a rendből emelkedett 
a primási székbe. A XVII. század végén 37 rend
házuk s számos egyházi javadalmuk volt és tarto
mányfőnöküket az országgyűlésen ülés és szavazat 
illette meg. A XVIII. század derekán támadt ellen
mozgalom véget vetett e virágzásnak. Portugáliából 
Pombal marquis már 1759. száműzte őket; Franczia-
országból 1764., Spanyolországból 1767. kir. ren
deletekkel űzettek ki, s XIV. Kelemen pápa 1773. 
jul. 21. a rendet eltörülte. Ekkor Magyarországon is 
feloszlott; vagyonából a tanulmányi alap szervez-
tetett. Az eltörlés után a rend csak Porosz- és Orosz
országban állt fenn. VII. Pius 1814. aug. 7. vissza
állította, mire ismét visszatértek a legtöbb államba. 
Magyarországban újra Scitovszky prímás telepitette 
le őket 1853. ; Nagyszombaton kívül Pozsonyban, 
Szatmáron, Kalocsán és Budapesten vannak házaik. 
Ezek az ausztriai tartományhoz tartoznak. 

Jezsuitismus, a közbeszédben álnokságot, képmu
tatást értenek e szó alatt. 

Jézus Krisztus, az Üdvözítő, az emberi nem 
megváltója, a keresztény vallás megalapítója, neve 
a >Jézus« személynévbőt, mely a héber Jehosua 
v. Jesua=isten segít, görögös alakja, és a görög 
>Christos«-ból = fölkent, megváltó, van összetéve. 



Szül. Nazarethben, 4—5 évvel időszámításunk előtt 
(mely tehát nem számíttatik pontosan az ő születésé
től), Máriának, az ácsmunkás József jegyesének fia, 
Dávid királyi vérének sarja. 34. tavaszán lépett fel 
először Galilaeában, Kaparnaumban mint próféta, 
lelkes szavakkal hirdetvén az isten országának eljöt
tét, mely az embereknek isten és egymás iránti sze
retetén alapul. Tizenkét tanítványt azaz apostolt (1. 
e.) gyűjtött maga köré, elfogadta az általuk felaján
lott »Megváltó« czimet s számos csodát művelt. 
Egész működése, mely csak másfél, vagy (János 
evang. elbeszélése alapján) három évig tartott, a val
lásos érzés bámulatos mélységével párosult hősi tett
erőt mutat. Tanaival magára vonta az uralkodó 
farizeusi párt gyűlöletét, melynek áldozatul is esett. 
Kereszthalállal pecsételte meg rövid, de annál ma
gasztosabb földi működését. Születését, életét, tevé
kenységét, halálát és feltámadását a 4 evangeliom és 
Pál apostol levelei beszélik el, de (a történeti adato
kat) át meg átszőve mondai elemekkel. Életrajzát 
megirták: Strausz, Hase, Neander, Renan (megj. 
magy. is), Schenkel, Veuillot, Kuhn stb. L. Schmitt 
Jenő, Krisztus istensége a modern ember szellemé
ben, Bpest, 1892. 
Jézus Sirach, Sirach fiának könyve (Ecclesiasticus), 

az ó-testamentum egyik könyve, bölcs mondásokat 
tartalmaz. 

Jezvin, község Temes m., 1587 lak. 
Jirecek K o n s t a n t i n József , a volt osztrák mi

niszter és cseh író (sz. 1825. f 1888.) fia, sz. 1854. 
Bécsben, 1879 — 84. a közoktatásügy vezetője Bulgá
riában, azután prágai egyet, tanár. Nagy munkát irt 
a bolgárok történetéről. 
Jirmilik, török arany és ezüst pénz, 20 piaszter ; 

mint aranypénz értéke 2 frt 20 kr., mint ezüst pénz 
1 frt 05 kr. 
Joachim J ó z s e f dr., hegedűművész, szül. 1831. 

jun. 28. Köpcsényben Mosón m., 1852. weimari, 
1854. hannoveri versenymester, 1869 óta berlini 
udvari zeneiskolai tanár. 1877. a cambridgei egyetem 
dr.-i czimmel ruházta fel. Számos zeneművet szer
zett, a legkiválóbb magyar hegedűversenye. 

Joachimsthal, város Csehországban a Weseritz 
mellett, 7000 lak. Ezüstbányászat a XVI. sz. óta ; 
itt verték a joachimsthaler ezüst pénzt, mely névből 
a tallér szó származik. 
Joaillier (francz., zsoalyé), ékszerész, joaillerie, 

ékszergyártás. 
Joannovics, 1) G y ö r g y , író, nyug. államtitkár, 

szül. 1821. nov. 30. Temesvárt, atyja Pál krassó-
megyei földbirtokos volt; 1842. ügyvédi oklevelet 
nyert s az ellenzék sorában küzdött Krassóban és 
Temesben; Temesvár az 1847/8. országgyűlésre 
követté választotta ; a szabadságharczban Krassó-
megye másodalispánja ; azután Törökországba me
nekült. Haza térve 1854 — 57. osztrák börtönökben 
szenvedett. A hatvanas években a fővárosi napi sajtó 
tevékeny munkása, 1865—1881. orsz. képviselő s 
egy izben a ház jegyzője, a 67-es bizottság s más 
fontos bizottságok tagja, báró Eötvös József, Pauler 
Tivadar és Trefort Ágoston alatt hatodfél évig vallás-
és közokt. min. államtitkár; 1873-ban visszalépett 
s már 1864. kezdett irodalmi működését a magyar 
nyelvészet terén buzgón folytatta; az orthologia 
bajnoka s számos tanulmányt ir t ; 1864. a m. tud. 
Akadémia lev., 1881. tiszteleti tagja; 1872. a ma-
gyarorsz. skót szertartású szabadkőművesség nagy
mestere, jelenleg tiszt, nagymester. — 2) I s t v á n , 

orsz. képv., szül. 1850. Jogot végzett és kir. ügyész 
lett. 1881—84. képv., azután táblai biró, 1892. ismét 
képviselő. 

Joanovics Pá l , képíró, szül. Verseczen 1859. jun. •; 
16. Bécsben tanult, hol 1882. az akadémián egyik 
képével jutalmat nyert, 1885. Münchenbe költözött, 
csakhamar nagy utazásokat tett ; genreképei foieg 
a keleti élet köréből meritvék s Angliában is nagyban 
vásároltatnak. 

Jób, 1. Hiob. 
Jobbágy, a magyar királyság első századaiban: 

előkelő ; később a földesúri hatalom alatt álló s a 
maga telkén gazdálkodó földműves (1. jobbágyság). 
K ö z m o n d á s : Zsidó j . tár kincs, tót j . zsiros konyha, 
magyar j . pörlő társ. 

Jobbágyi, 1) község Nógrád m., 1251 lak. — 
2) község Vas m., 1346 lak. 
Jobbágyság, 1848 előtt az ország lakosainak az a 

része, mely földesúri hatalom alatt élve földmiveléssel 
foglalkozott s nemcsak a politikai jogoktól, de sokban 
személyes szabadságától is meg volt fosztva. A 
jobbágyi intézmény minden középkori államban meg
volt. Hazánkban is egyidejű a honfoglalással és a 
földterületnek az egyes nemzetségek közt való felosz
tásával; a j o b b á g y (iőbbagio) név azonban maga 
kezdetben a főrendekre s általában a király összes 
alattvalóira alkalmaztatott s csak később jelölték 
vele különösen a földmivelő parasztságot. A jobbágy 
az Árpád-korszakban majdnem rabszolgája volt urá
nak, kinek földjét müveive, ezért bizonyos haszonél
vezetre tartott igényt, de a személyes szabadság tel
jes hijával volt. A költözködési szabadságot csak 
III. András alatt kapta meg. Az Anjouk eltörülték az 
örökös szolgaságot s a j.-ok helyzete lassankint ja
vulni kezdett; a haszonélvezetből a tulajdonjog egy 
neme fejlődött ki, melyért viszont főleg katonai szol
gálatra voltak képviselve. Dósa György 1514-iki lá
zadásának leverése után azonban az országgyűlés 
minden joguktól megfosztotta és a földesúr örökös 
röghöz kötött alattvalójává tette őket. A jobbágyok 
közt voltak t e l k e s j.-ok a kik egész, Va, 1U vagy V» 
telken gazdálkodtak és z s e 11 é r e k, kiknek csak házuk 
volt s kik napszámban dolgoztak. A jobbágy a telket 
haszonélvezeti és korlátolt intézkedési joggal birta; 
magszakadás esetén az a földesúrra szállott. A j.-i 
tartozásokat (ú rbér , 1. e.) a mult században királyi-
rendeletek szabályozták; legelső ilyen u r b á r i u m a 
szlavóniai volt 1737., mit 1767. a magyarországi, 
1780. a horvátországi és határőrvidéki követtek. 
Ezek szerint a j . tartozott, 1) füstpénzzel, 2) a gabona-
és bortermés V» részével, len- és kenderkilenczed fe
jében fonással, 3) pálinkafőzésért kazánonkint2frttal, 
4) hetenkint 1 egész v. 2 gyalog napszámmal. A j . 
földesurának törvénykezési hatalma alatt állott. 
II. József 1785. okt. 4-én kelt rendeletében visszadta 
szabad költözési jogukat, mit az 1791 :XXXV. t.-cz. 
megerősített. Az 1836: IV. — VIII. t.-czikkek pedig az 
urbarialis viszonyok rendezésével enyhítették a j . 
helyzetén. Az 1848: IX. és 1848 .TV. és V. t.-czikkek a 
jobbágyi intézményt eltörölték s az úrbéri tartozá
sokat a földesurak kárpótlása mellett megszüntetve 
a jobbágyságot és földbirtokát teljesen szabaddá tet
ték; ezt a törvényt az 1853. márcz. 2. u. n. úrbéri 
pátens hajtotta végre, melynek intézkedéseit az 1871: 
LHI. t.-cz. megerősitette. V. ö. Úrbé r . K. Nagy Sán
dor: A jobbágyság története Magyarországon (1891.) 
Acsády Ignácz: A magyar jobbágynépesség száma a 
mohácsi vész után. 



Jobbágytelek, a jobbágynak úrbér szerint megha
tározott földbeli illetősége. Állott belső és külső telek
ből, amaz a jobbágy lakóháza, gazdasági épületei és 
kertje, emez pedig rét és szántóföld volt. A j.-t. kiter
jedése nagyon különböző volt. Egy egész j.-t. legna
gyobb kiterjedése szántóföldekben 40 hold, rétben 
22 kaszáló, a legkisebb szántóföldekben 16 hold és 
6 kaszáló rét, a zsellértelek csak belsőségekből állott. 
A j.-t. különböző fajaihoz tartoznak a pusztatelkek, 
foglalások maradványa, irtványföldek (1. e.); az elsők 
oly telkek, melyeket birtokosaik elhagytak s igy ju
tottak az úrbéri táblába; a jobbágyteleknek nagyob-
bodása v. kisebbedése, a jobbágy v. földesúr terjesz
kedése következtében, a maradványföldek oly telkek 
voltak, melyek az úrbéri rendezésnél a rendes telket 
felülmúlták. 

Jobbaház, község Sopron m., 822 lak. 
Jobber (ang., dzsobber), Angliában a részvény- és 

állampapirüzérkedők neve ; általában tőzsdejátékos ; 
stochjobbery (sztok dsobberei), tőzsdejáték. 

Jobbszárny, fejlődött vonalban sorakozó katonaság 
azon csapatjai, melyek a vonal jobboldali végpont
ján foglalnak állást. Ellenkezője: balszárny (1. e.). 
Jobel év, a régi zsidóknál minden 50. év, melyben 

a zsidó rabszolgák visszanyerték a szabadságot, 
minden adósság elengedtetett, az eladott v. elzálogo
sított birtok régi urok kezébe került vissza. 

Jockey (ang., dsoki), a versenyló lovasa ; John 
•(János) szó diminutivumából származik ; eredetileg 
egészen ifjú lovaslegén)^ jelentett; most a j . hivatás
szerű lovász, főkelléke, hogy nagyon könnyű legyen 
s igy olyan lovon is ülhessen, melynek a verseny
ben igen kevéssé kell megterhelve lennie; angol 
fogalmak szerint a j . testi sűlya 35 klgramnál ne 
legyen nagyobb. Minden lovaglásért külön fizetik és 
pedig az egyes futások természete szerint kap ná
lunk 30 — 80 frtot; de a kiválóbb j.-knak évi szerző-
désök is van 1000 — 6000 frt fizetéssel. A világ leg
könnyebb j.-e eddig az angol Kitchener volt, kinek 
testsúlya 1844. csak 18 klgr volt. 
Jockey-club, a lovászat barátainak egylete, rende

sen a főúri világ körében; czélja lóversenyt rendezni 
s a lótenyésztést emelni. Van Bpesten, osztrák Bécs
ben, angol Londonban, franczia Parisban, német 
Berlinben. 
Joculator (lat., jocus = tréfa), 1. énekmondók. 
Jocus (lat.), tréfa; j o c o s u s , tréfás, pajzán. 
Jod, község Mármaros m., 2307 lak. 
Jód, J, a halogén elemek csoportjába tartozó elem, 

p. s. 126"5, f. s. 4'95, előfordul néhány ritka ásvány
ban (jodargyrit, stb.), a tenger vizében, tengeri mo
szatok (laminaria és fucus fajok) hamujában. Szürke, 
fémfényü, jegeczes, 114°-nál olvad, 200°-on felül forr, 
violaszinü, nehéz gőzöket fejleszt; nagyon illékony, 
chlorra emlékeztető szagot terjeszt. Vizben alig, 
alkoholban, aetherben, jódkáliumban, chloroformban, 
szénkénegben jól oldódik. A bőrt megbarnítja s azon 
felszívódik. Öxygénnel, hydrogénnel, fémekkel (jodür, 
jodid) alkotott vegyületei hasonlítanak a chlor meg
felelő vegyületeihez. Használják leginkább alkoholos 
oldatban mint jódtincturát gyógyszerül, vmint jód-
kálium, j.-higany és egyéb j . fémek előállítására, főleg 
a fényképészetben és a kátrányfesték-iparban. Even-
kinti termelés Skót- és Írországban 2600, Franczia-
országban 1050, Dél-Amerikában 5800, összesen 
9450 mmázsa. 
Jódaethyl, 1. aethyljodid. 
Jódammonium, 1. ammoniumjodid. 

Jódfémek, a fémeknek jóddal alkotott vegyületei; 
a jódban szegényebbek j o d űr-oknak, a jódban dú
sa bbak j o d id-oknak neveztetnek. 

Jódhigany, 1. higanykészitmények. 
Jódhy drogén, HJ, színtelen, sósav szagú gáz; vizes 

oldata adja a j ó d s a v a t , mely kénhydrogénnek jódot 
tartalmazó vizbe való bevezetésénél áll elő. A jód -
s a v hasonlít a sósavhoz, levegőn szétbomlik, jód-
készítmények előállítására szolgál. 

Jodid, 1. jódfémek. 
Jodina, jód , 1. e. 
Jódkalium, 1. kálium jodatum. 
Jodler (ném.), az alpesi lakosok énekei, melyeknél 

a mellhangból a magas fejhangokba csapnak át. 
Jodoform, trimethyljodid, CHJ 3, előáll jódnak szóda 

jelenlétében alkoholra való behatása által; czitrom-
sárga, átható jód- és sáfrányszagu, zsiros tapintatu, 
hatszögü kristályok. Vizben nem, alkoholban, zsiros 
és illó olajokban, vaselinben jól oldódik; illékony, 
119°-nál olvad. Gyógyszer, erős fertőtelenitő hatású. 
Külsőleg sebekre, fekélyekre, hintőpor v. kenőcs alak
jában, belsőleg bujakór ellen glycerinben oldva. 
Szagtalanítására tonca-babot v. cumarint, kenőcsök
nél perubalzsamot stb. használnak. 

Jodoform-gaze (j.-géz), jodoformmal impraegnált 
mull, melyet a sebészetben sebek kötözésénél mint 
fertőzéstől óvó anyagot használnak. 
Jodol v. tetrajodpyrrol (CtJ^NH), pyrrolnak jod-

kaliummal való kezelése által áll elő. Világossárga, 
jegeczes, szagtalan, Íztelen por, vizben alig, alkohol
ban, aetherben, zsiros olajokban jól oldódik. Külső
leg sebekre használják a jodoform pótszere gyanánt, 
minthogy szagtalan s kevésbbé mérgező hatású. Bel
sőleg bujakór, gümőkór ellen adagolják. 

Jódsav, 1. jodhydrogén. 
Jódtinctura, jódnak alkoholos oldata; gyógyszer. 

Használják külsőleg ecsetelésre, belsőleg csillapithat-
lan hányás ellen. 

Jódviolett, 1. anilin. 
Joél, zsidó próféta; az idő, mikor élt, meg nem ál

lapitható. Jóslatait az ó-testamentum J. kis könyve 
tartalmazza. 

Jó Fülöp, vigj. C s i k y G.-től (1887.). 
JogtJus, t á r g y i értelemben maga a törvény, vagyis 

azon szabályok összesége, melyek az emberek tár
sadalmi együttélhetésének feltételeit tartalmazzák. 
Ezzel szemben a j . a l a n y i értelemben jogosítvány, 
vagyis azon uralom, mely a jogosítottat egy másik 
személylyel v. tárgygyal szemben megilleti. 

Jogakadémia, jogi szakiskola főiskolai ranggal, 
négy évi tanfolyammal; a hallgatók a jog- és állam
tud, alap- és államvizsgákat az intézetben tehetik, de 
egyetemi rangfokozatot ott nem nyerhetnek. Van ál
lami Kassán, Nagyváradon és Pozsonyban (a győri 
az 1892. tanévvel megszűnt), felekezeti Egerben (ér
seki), Pécsett (őüspöki joglyceum), Eperjesen, Deb-
reczenben, Kecskeméten, Máramaros- Szigeten és Sá
ros-Patakon (az utóbbi négy prot.). 

Jogalap, azon jogszerző tény, melyből valaki jogát 
származtatja. 

Jogar, királyi pálcza, a koronázási szertartásoknál 
használt jelvények egyike. Nálunk aranyból készült 
pálcza, jogaralaku gombban végződik, mely nyolcz 
arany abroncsba van foglalva, nyelén virágok, alul 
szintén gomb. 

Jogász, joghallgató ; jogtudós. 
Jogászgyülés, a magyar jogászvilág egyesülése a 

végből, hogy a jog terén felmerülő kérdéseket időről 



időre tartott Összejöveteleken vita tárgyává tegye. 
Állandó bizottság vezeti a j . gy. ügyeit s bizonyos 
időközökben Bpestre hivja össze a gyűlést. 

Jogbiztonság, az államéletben azon állapot, mely
ben a szerzett jogok tiszteltetnek és kellő védelemben 
részesülnek, és melyben a jogháboritást a megtorlás 
követi. 
Jogbölcsészet, azon tudomány, melynek czélja a 

jogelveket, tekintet nélkül a tényleg érvényben levő 
törvényes jogra, általános bölcsészeti alapon meg
állapítani. 

Jogczim, titulus, azon törvényes alap, melyből a 
jogosított fél vmely jogát származtatja. 

Jogegyenlőség, az állam polgárainak a törvény 
előtti teljes egyenjogúsága, ellentétben a rendiség
gel, midőn az egyes néposztályok közt a polgári és 
politikai jogok nagyon eltérőleg oszlottak meg. 

Jogerős, oly birósági v. hatósági határozat, mely 
végrehajtható ; j.-sé válik vmely határozat a jog
orvoslatok beadására rendelt határidő elteltét követő 
napon, ha jogorvoslatot nem használtak. 

Joggyakornok, a bíróságoknál a bírák mellé ren
delt tisztikar legalsó fokozata; csak jogvégzett lehet; 
a törvényszék elnöke nevezi k i ; kezdetben rendesen 
díjtalanul végzi teendőjét. 

Jogi személy, jogköltelem utján jogképességgel 
felruházott személy- és vagyonösszeségek, melyek 
összeségükben jogok és kötelességek alanyai lehet
nek. Ilyenek a testületek, egyletek, társulatok, tör
vényhatóságok, községek, káptalanok, közbirtokos
ságok, ezek az egyes személyektől különböző és azok 
irányában egészen önálló léttel bírnak; ide tartoz
nak, mint vagyonösszeségek az alapítványok. A 
j . sz. mint olyan cselekvésre nem képes, hanem 
helyette az e czélra kirendelt személyek, igazgató, 
elnök, cselekszik oly joghatálylyal, mintha a j . sz. 
maga cselekedett volna. 

Jogkönyv, magánosok által szerkesztett jogsza
bály-gyűjtemény, melynek nem a törvényhozó for-
maszerüen kifejezett akarata, hanem az idők folya
mán a szokás, a gyakorlat szerzett általános érvényt 
és elismerést. Ilyen j . Gratián decretuma, a sváb és 
szász tükör, Verbőczy Hármaskönyve. 

Jogorvoslat, lásd perorvoslat. 
Jogszerűség, a birtok azon minősége, hogy érvé

nyes jogczimen szereztetett, a birtokátruházás csak 
akkor érvényes, ha az átruházó birtoka j . 
Jogszokás, 1. szokásjog. 
Jogtörténelem, azon tudomány, mely a jog és jog

intézmények történeti fejlődésével foglalkozik s kimu
tatja, milyen átalakulásokon át nyerték mai alakjukat. 
Lehet egyetemes v. nemzeti, a mint több v. csak egy 
nép jogintézményeinek fejlődését világítja meg. Leg
kiválóbb modern magyar jogtörténészeink Wenzel 
Gusztáv (f 1891.) és Hajnik Imre. 

Jogtudomány, azon tudomány, mely a jog alap
elveinek megállapításával és a tételes törvények 
értelmezésével és alkalmazásával foglalkozik. A jog 
különböző ágai szerint különböző szakokra oszlik. 

Jogügylet, vmely jogviszony létesítésére, megsem
misítésére v. megváltoztatására vonatkozó jogérvé
nyes akaratkijelentés. Ha csak egy személy akarat
kijelentése kívántatik meg, pl. végrendelet, a jog
ügylet e g y o l d a l ú , különben t ö b b o l d a l ú ; vannak 
továbbá v i s s z t e r h e s é s v i s s z t e h e r n é l k ü l i j.-ü. 
aszerint, a mint viszonszolgáltatással van egybekötve 
v. sem. Ü n n e p é l y e s j.-ü. az, melynek érvényes 
létrejöttéhez bizonyos alakszerűségek szükségesek. 

Jogvélelem (praesumptio), vannak oly tények és\ 
jogállapotok, melyeket az, aki a perben rájuk hivat-.̂ j 
kőzik, bizonyítani nem tartozik, bár ellenökaz ellen-1 
bizonyítás kizárva nincsen. Ezek valósága mellett a 1 
j.-v. v. törvényes vélelem szól, prts. 153. §. Ilyen pl. ! 
a törvényes házasságban született gyermek törvényes 
volta ; annak halála, akit holtnak nyilvánítottak stb: 

Joh v. j o n h ó , régi szó, a nemesebb belrészeket 
jelenti. Ebből származik a m e g j u h á s z o d i k =johád-. 
zik = megszelídül, megbékül. 

Jóhangzás v. h a n g z a t o s s á g , ettphonia, az irály 
azon kelléke, hogy a fülre nézve kellemes hangzású 
legyen, a mi a szavak gördülékenységétől és könnyű 
ejthetésétől s a mondatok kerekdedségétől és arányos 
szabásától függ. 

Johanna n á p o l y i k i r á l y n é k az Anjou-házból, 
1) I. J., Károly calabriai herczeg leánya, szül. 1326. 
Nagyatyja R ó b e r t király 1332. András magyar her-
czeggel házasította össze, kit a királyságban utódjául 
jelölt ki, de végrendeletében ez intézkedést J. javára 
megváltoztatta s halála után (1343. január 16.) J. 
lépett a nápolyi trónra. Férje András hg, a pápa által 
támogattatva, érvényesíteni akarta jogait, de mielőtt 
magát megkoronáztatta volna, J. hivei Aversában 
1345. aug. 21. a királynő tudtával megölték. Lajos 
magyar király 1348. nagy sereggel ment Nápolyba, 
hogy testvére halálát megbosszulja. J., ki már 134G. 
Tarentoi Lajos herczeg neje lőn, a Provenceba me
nekült, s Avignon átengedésével vásárolta meg a 
pápai szék fölmentő Ítéletét. 1352. férjével együtt 
megkoronáztatott. Lajos halála után 1363. Mallorcai 
Jakabhoz, 1376. Ottó braunschweigi hghez ment 
nőül. Utolsó éveiben viszályba keveredett a pápaság
gal és trónjának kiszemelt örökösével, durazzói Ká-
rolylyal; ez 1381. elfogatta és 1382. május 22. meg
fojtatta. — 2) II. J., Kis Károly király és durazzói 
Margit leánya, szül. 1371. Első férje Vilmos ausztriai 
herczeg volt, kihez 1401. ment nőül. Ez f 1406. jui. 
15. Testvérének, Nápolyi Lászlónak halála után 
(1414. aug. 6.) a nápolyi trónra jutott s 1415. Bour
bon Jakab, de la Marche gróffal lépett házasságra, 
f 1435. febr. 2. 

Johanna p a p i s s a , az állítólagos nőpápa, közép
kori krónikaírók, Marianus Scotus (f 1083.) és Mar-
tinus Polonus (f 1278.) elbeszélése szerint egy angol 
missionárius leánya, a tudomány iránti szeretetből 
férfiruhába öltözött s 855. IV. Leó pápa halála után 
VIII. János név alatt pápává választatott. 2 évi ural
kodás után nyilvános körmenet alkalmával gyerme
ket szült s a szülésbe belehalt. A mondát a pápa
ság ellenségei az egész világon elterjesztették, de a 
tudományos kutatások kimutatták annak alaptalan
ságát; IV. Leóra tényleg III. Benedek következett a 
pápai széken. 

Johannisberg, falu Wiesbaden porosz kormányke
rületben. Hires bor. 

Johannita rend ( J e r u z s á l e m i sz t . János-rend, 
máskép m á l t a i l o v a g r e n d ) , a Maurus amalrii ke
reskedő által 1070. Jeruzsálemben alapított beteg
ápoló kolostorból keletkezett. A kolostor tagjai a 
betegápoláson kívül a szent sir védelmét is kitűzték 
feladatukul s ekként a templariusokéhoz hasonló 
egyházi lovagrendnek vetették meg alapját, melyet 
II. Paschalis pápa megerősített. A rendnek nemes szü
letésű lovagjain kívül voltak áldozópapjai és beteg
ápoló testvérei; főnökük 1267-ben a pápától nagy
mesteri czimet kapott. Jeruzsálem elvesztése után 
1191. Akkába, majd 1291. Cyprus szigetére költő-



zött, 1309. Rhodus szigetén telepedett meg, s ez idő
től fogva tagjait r h o d u s i l o v a g o k n a k nevezték. 
Itt a XIV. század végétől a török elleni harczokban 
tettek Európának nagy szolgálatokat. 1479-ben Au-
busson Péter nagymester sikerrel védte meg a szige
tet II. Mohamed 100 000-nyi serege ellen. 1522-ben 
azonban Rhodus a törökök hatalmába került; ekkor 
V. Károly 1530. Máltát adományozta a rendnek, mely 
ez időtől m á l t a i l o v a g r e n d nevet viselt. Jüan 
d'Omedes nagymester 1648. r. sz. bir. fejedelmi mél
tóságra emeltetett; ugyané rangot nyerte a rend ad
mirálisa. A török háborúk befejezte után a rend 1782. 
uj alapszabályokat nyert, melyek tevékenységét tudo
mányos irányba terjesztek ki. 1798-ban I. Napóleon 
elfoglalta Máltát, mely 1800. az angolok birtokába 
ment á t ; a rend ezután orosz protectoratus alatt élt 
s a legtöbb államban elveszte javait. Hazánkban a 
rend a középkorban virágzott; Budán, Esztergomban, 
Székesfehérvárott, Vránában stb. voltak házai. A 
rend székhelye 1834-től Róma lőn s élén nagymesteri 
helytartók állottak. XIII. Leó 1879. márcz. 28. vissza
állította a nagymesteri méltóságot. Jelenleg a rend
nek olasz és német ága virágzik ; az előbbihez a 
római, lombard-velenczei és szicziliai, az utóbbihoz 
a csehországi nagy perjelségek s a sziléziai, westfali 
és angol egyesületek tartoznak. A rend lovagjának 
16 őst kell kimutatni; jelvényük fehér zománczos 
nyolczágu (máltai) kereszt, öltönyük hosszú fekete 
köpeny, mely fehér máltai kereszttel van díszítve. 
Jó hazafiak, vigj. T o l d y Istvántól. 
Jóhiszeműség, bonafides, a jogok szerzésénél azon, 

a fennforgó körülményeken alapuló meggyőződés, 
hogy a jog megszerzése ellen nincs törvényes aka
dály, mi alatt azonban csak az esetleg fennforgó aka
dály nem tudása értendő. A j.-ü szerzőnek sok tekin
tetben előnyöket biztosítanak a törvények. 
John E u g é n i a , álnéven M a r 1 i 11 E., német regény-

irónő, szül. 1825. decz. 5. Arnstadtban Thüringiában. 
1863-ig Schwarzburg-Sondershausen hgnő fölolvasó
nője, azután Arnstadtban élt és ott f 1887. jun. 22. Szá
mos regényt irt, melyeket magyarra is lefordítottak. 
. John Bull (ang. dsón buli), az angolok gúnyneve, 
1. Bull. 
Johnson (dsonszn), 1) A n d r á s , az é.-amer. Egye

sült-Államok 17. elnöke, szül. 1808. decz. 29. Raleigh-
ben (É.-Carolina). 1826. szabó Greenvilleben, 1843. 
a congressus tagja, 1853 — 57. Tennessee kormány
zója, 1862. katonai kormányzója, 1864. az Egy.-Áll. 
alelnöke, Lincolnnak 1865. ápr. 14. meggyilkoltatása 
után elnöke, f 1875. jul. 31. — 2) H e n r i k Hami l -
ton, angol utazó, szül. 1858. jun. 12. Londonban. 
1882 óta nagy utazásokat tett Afrikában s több mun
kát irt. — 3) Sámue l , angol iró, szül. 1709. szept. 
J8. Lichfieldben. 1737 óta Londonban élt és ott f 
1784. decz. 13. Mint hírlapíró, irodalomtörténész és 
szatirikus működött. Főműve: az angol nyelv szótára 
és Shakespeare-kiadása. 
Joinville (zsoénvil), város Haute-Marne franczia 

departementben a Marne m., 4000 lak. Azelőtt J. her-
czegség, melyet II. Henrik alakított, fővárosa. Lajos 
Fülöp 3-ik fia Francois a >J. herczeg* nevet viseli. 
Jóka, Kis- és Nagy-, község, Pozsony m., 2433 lak. 
Jókő, község Nyitra m., 1204 lak., a községtől é.-ra 
régi vár romja. 

Jokohama, város Nippon japán szigeten a jedoi 
pfböl m., 122.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 
Jókai, 1) Mór. hazánk koszorús regényírója, a 
nagyar tudományos Akadémia tiszteleti és igazg., 

a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-Társaság 
elnöke, szül. 1825. febr. 19. Komáromban; ott, Po
zsonyban, Pápán s Kecskeméten tanult. 1846. letette 
az ügyvédi vizsgát, de sohasem vitt pört; ugyanez 
évben Pestre költözött, 1847. átvette az Életképek 
szerkesztését, az 1848. mozgalmakban az ifjúság 
egyik vezetője volt. 1849. aug. 29. nőül vette Labor-
falvy Rózát, a jeles színésznőt. 1849. Debreczenben 
szerkesztette az Esti Lapokat, mely a mérsékeltebb 
politikai irányt képviselte. 1851 óta állandóan Pesten 
él mint iró, 1861 óta élénk részt vesz a politikai moz
galmakban mint képviselő és lapszerkesztő. 1860 óta 
a Kisfaludy-Társaság, 1861 óta az Akadémia tagja. 
Bámulatos tevékenységet fejtett ki az irodalom igen 
sok ágában. Munkái közel kétszáz kötetre mennek. 
Irt költeményt s drámát is, de munkásságának java
részét a regények teszik. Első regénye a Hétközna
pok 1846. jelent meg; azóta nem múlik év, hogy 
több kötet elbeszélése vagy regénye meg nem jelennék. 
Regényei közül a leghíresebbek: a »Magyar Nábob« 
(1854.), mely a régi tivornyázó magyar nemesség 
képét adja, »Kárpáthy Zoltán* (1854.), az előbbi foly
tatása, mely a Széchenyi-korabeli haladó magyart 
festi; az »Uj földesúr* (1863.) azt adja elő, hogyan 
válik magyar polgárrá a Bach-korszakban megtele
pedett osztrák lovag; a »Kőszívű ember fiai* (1868.) 
tárgyát a szabadságharczból, a »Szerelem bolondjai* 
(1868.) az 1863. nagy inség idejéből veszi; a N é v 
telen vár« (1878.) az 1809. insurrectióval kapcsola
tosan mond el egy kalandos történetet, > Erdély arany
kora*, »Bálványosvár« Erdély történetéből meriti tár
gyát, a »Fekete gyémántok* (1870.) részben a szénbá
nyát választja színhelyül; az »Arany ember* (1873.) 
egy ember történetét mondja el, kinek minden sike
rül; a »Jövő század regénye« (1873.) a költő képze
letében megszületett világot tár fel: a »Tengerszemű 
hölgy« (1889.) számos önéletrajzi vonatkozást tar
talmaz. Legújabb (1892.) regényének hőse György 
barát, a hires diplomata. Jókait mint regényírót első 
sorban képzeletének gazdagsága jellemzi. Épp oly 
nagy varázs van elbeszélő hangjában, mely könnyed
ségével, szellemességével, sajátságos humorával le
bilincseli az olvasót. Erős, sajátos egyéniség nyilvá
nul müveiben. Drámái közül a legsikerültebb Könyves 
Kálmán. Ezenkívül még több darabját adták elő. 
(Dózsa György, Szigetvári vértanuk, Arany ember, 
Fekete gyémántok stb.) Regényei közül igen sokat a 
legtöbb művelt nyelvre lefordítottak. L. T o l d y , M. 
költ. kézikönyve, Péterfy Jenő, J. M. Budapesti Szemle 
1881. Hegedűs Sándor, J. M. Magyar Szalon 1884. 
— 2) Jókainé L a b o r f a l v i Benke Róza, kitűnő tra-
gika, szül. 1810. Miskolczon, színi pályáját 1833. 
Budán kezdte, hol sonorus alt hangja eleinte nem 
tetszett, de mióta egy izben Széchenyi figyelmeztette 
barátait a rendkívül kellemes csengő orgánumra, a 
fiatal színésznő hamar kivívta a közönség tetszését. 
1837. az akkor megnyílt Nemz. színházhoz szerződ
tették, hol gyorsan emelkedett s a tragikai szerepkör
ben nemsokára pótolni tudta Kantomét (l. e.), ki a 
színház szerződési ajánlatát nem fogadta el. 1849. 
ment férjhez Jókai Mórhoz, 1859. a színpadtól egé
szen visszalépett, f 1886. decz. 20. 

Jolán m a g y a r k i r á l y n é , II. András 2-ik neje, a 
franczia királyi házból: Courtenay II. Péter konstan
tinápolyi császár leánya, 1215-ben lépett házasságra 
Andrással, kit J o l á n hgnővel, a későbbi arragoniai 
királynéval (f 1251.) ajándékozott meg. t 1232 körül. 

Jolánka, D u g o n i c s András regénye (1803.). 



Joli (francz., zso-), csinos, kedves. 
Jolly F r i g y e s , német elmegyógyász, szül. 1844. 

nov. 24. Heidelbergában; előbb strassburgi, azután 
berlini egyet, tanár; több szakmunkát irt. 

Jolsva, rend. tan. város Gömör m., 2419 lak., a 
J. folyó mellett. Ipariskola. 

Jolsvai v. M u r á n y i v iz , a Sajó jobboldali vize, 
ered a murányi hegyekben, három fő forráscsermely 
egyesüléséből. 

Jónás (Jona), zsidó próféta, II. Jerobeam alatt. 
Tengeri vihar alkalmával czethal nyelte el, de nem
sokára a partra hányatott. Jóslatait az ó-testamen
tum J. könyve tartalmazza. 

Jónás, 1) J á n o s , keresk. akadémiai igazgató Po
zsonyban, szül. 1848. nov. 4. Kis-Kun-Halason, Pest 
m. Magán-uton végezte a gymnasiumot. 1868. a pesti 
egyetemen orvosnövendék, de csakhamar nyelvészet
tel foglalkozott. Utóbb Berlinben, Münchenben és 
Lipcsében egészítette ki tanulmányait. 1871. a halasi 
Jyceum tanára lett. Több helyen tanárkodott, mig 
1878. a bpesti kereskedelmi és iparkamara tisztvise
lője, a bpesti kereskedelmi akadémia tanára, 1885. 
pedig a pozsonyi kereskedelmi akadémiát szervezte, 
melynek azóta igazgatója. Irt czikkeket, fordított 
több nagy munkát, ujabban pedig a kereskedelmi 
szakirodalom terén,működik; — 2) Ödön, műegye
temi tanár, szül. 1851. decz. 10. Kassán. Atyja halála 
után mostoha-atyja báró König József örökbe fo
gadta. 1872. mérnöki, 1877. középiskolai tanári ok
levelet nyert. 1872. műegyetemi assistens, 1873. a 
tiszavidéki vasút segédmérnöke, a bpesti VIII. ker. 
reáliskola tanára, 1883 óta műegyetemi r. tanár. A 
gépszerkesztésben szakember. Számos szakmunkát 
irt, legnagyobb a >Leiró géptan«. 1881—92. orsz. 
képviselő. 

Jonathán, Saul zsidó király fia, baráti vonzalma 
Dávidhoz közmondásossá vált. A filiszteusok elleni 
harczban 1033. Kr. e. elesett. 

Jonathan bátya, b r o t h e r J. (brozer dsonethen), 
az északamerikaiak tréfás elnevezése. 

Jón építészet, 1. görög építészet; j ón o s z l o p , 1. 
oszloprendek. 

Jones (zsonsz) Vi lmos , a szanszkrit nyelvkutatás 
megalapítója, szül. 1746. szept. 28. Londonban, 1783. 
főbiró Bengáliában, 1784. megalapította az ázsiai 
társaságot Calcuttában, f u. o. 1794. ápr. 27. J. az 
első, a ki ismertette a Manu törvénykönyvét és lefor
dította a »Sakuntala«-t (1789.). 
Jongleur (francz. zsonglőr, lat. joculator), a közép

korban franczia népzenész és alakos, ellentétben az 
udvari troubadourokkal és trouvére-ékkel. Mivel a 
j.-öket a fejedelmek gyakran követekül használták, 
m é n e s t r e l s (ang. minstrels) nevet is viseltek. Ma 
j . = erőművész, kötéltánczos. 

Jönköping (jöndsöping), svéd lén, ter. 11.574 km a, 
194.999 lak. Főhelye J., a Wetter tó m., 20.000 lak., 
nagy gyufaipar. 

Jónok (ionok), Ióntól származó hellén néptörzs, 
eleinte Kis-Ázsia ny.-i partvidékén laktak, később 
megtelepedtek az aegaei szigeteken, Attikában, a 
korinthusi szoros körül és a Peloponnesusban, hon-

vnan a dór vándorlás alkalmával visszatértek ős ha
zájukba. Az általuk alapított 12 gazdag város (Ephe-
sos, Smyrna, stb.) alkotta a jón szövetséget (jón fel
kelés 500—494.), mely 479. Kr. e. az athéniekhez 
csatlakozott. Beszédjök a j . nyelvjárás. 

Jonson (dsonzn) Ben. ang. drámaíró, szül. 1613.1 
jun. 11. Westminsterben, f 1637. aug. 16. Londonban. [ 

Jón szigetek, a Jón tengerben fekvő görög sziget-; 
csoport: Korfu,Paxo, Leukadia (SantaMaura),Ithaka,1 

Kephalonia, Zante, Cerigo, ter. 2345 km2, 238.783 
lak. A szigeteket kopár hegyek borítják, melyek sót, 
szenet, ként, márványt, stb. szolgáltatnak; az éghaj
lat enyhe, a föld déli gyümölcsöt és szőlőt terem. A 
lak. foglalkozása földmivelés, állattenyésztés (selyem 
és méh), halászat. Feloszlanak Kephalonia, Korfu és 
Zante nomarchiára. Az ó-korban Görögországhoz tar
toztak, majd a római, utóbb a kelet-római birodalom, 
1461 —1797. Velencze (Levante-Veneto) tartomány 
és a francziák uralma alá kerültek. 1800. az egyesült 
Jón szigetek köztársasága, 1815. Nagy-Brittania véd
nöksége alá állottak, mint a j . egyesült állama; 1863. 
novemb. 14. az angolok önként visszaadták Görög
országnak. 
Jón tenger, a Földközi tenger része Görögország 

és Alsó-Olaszország közt, az Otrantói űt köti össze 
a Földközi tengerrel. 

Jóny, bon (1. e.). 
Jordán (Seriat-el-Kabir),Palaestina hires folyója, ered 

három forrásból a Dsebel-es Seichen (Hermon hsg). 
A Kule nádas taván foly keresztül s 15 km. hosszú, 
mély sziklamederben éri el a Tiberias tavat (Genezá-
ret). E tavaktól kezdve völgye azon hosszanti lesülye-
dés, melynek legmélyebb része a Holt tenger. A Jor
dán völgye tektonikus s a folyó mindenütt a tenger 
szine alatt jár. A völgy é.-d. felé mélyed. Hűknél 83 m., 
Genezaret 191 m. és a Holttenger felszíne 394 m.-rel 
van a tenger alatt. Völgyét hegyek, illetőleg fensikok 
kietlen párkányai kisérik, csakis közvetlen mellette van 
zöld sáv. Naponkénti vízmennyisége 6 millió tonna. 

Jordanes, 1. Jornandes. 
Jordánszky-codex,nagy terjedelmű és kiváló becsű 

nyelvemlék a XVI. szdból, az esztergomi főszékes-
egyház könyvtárában, a közönségesen Bátori László
nak (1. e.) tulajdonított bibliafordítást tartalmazza, 
melyről azonban Volf György kimutatta, hogy semmi 
alapunk nincs Bátorít tartani szerzőjének. Az 1516— 
19. irt codexben foglaltatnak: Mózes 5 könyvének 
nagyobb része, Józsua és a birák könyve, az evan
géliumok, az apostolok járásáról való könyv, némely 
kivétellel az apóst, levelek és János jelenései. Kiadta 
a Régi Magyar Nj'elvemlékek V. köt. 

Jóreménység foka, Afrika legdélibb foka, 1. fokföld. 
Jörg J ó z s e f Ödön, bajor politikus, szül. 1819. 

decz. 23. Immenstadtban, 1865 —S0. a bajor kamara 
tagja, 1875 — 76. a hazafias párt vezére az ország
gyűlésben, 1871 — 78. a birod. gyűlés tagja, 1852 óta 
Münchenben lapszerk. Számos történeti művet irt. , 
Jornandes v. J o r d a n e s gót származású törté^ 

netiró a VI. század első felében; »A gótok eredetéről 
és cselekedeteikről* irt munkája becses tudósításokat 
tartalmaz a hunok felől. Valószínűleg mint krotoni 
püspök f 553 után. 
Joruba (Jarriba), néger állam Felső-Guineában, ter. 

48.180 km2, 3 mill. lak. Hatalmas puszták húzódnak 
rajta át, csak ny.-on terjeszkedik fensik. Lakói vilá
gos bőrűek, foglalkozásuk vadászat, földmivelés, ke
reskedés, halászat. Fővárosa Ojo. 
Jorullo (chorulyo), 1759. szept. 29. támadt vul

kán Michoacan mexikói államban, 1274 m. magas. 
Jós, oly személy, ki bizonyos jelekből, pl. csillagok

ból, kártyából, a tenyér vonásaiból stb. állítólag 
megmondja a jövendőt : bibliai ért. isten által hírnö
kül választott férfi (próféta), kinek hivatása volt az 
embereket bűneikért megfeddeni és őket a megváltó
ról szóló jóslatokkal annak eljövetelére előkészíteni. 



Jósda, a régieknél oly szent helyek, templomok, hol 
kétes esetekben papoktól v. papnőktől homályos 
jóslatok alakjába burkolt tanácsokat kaptak ; leghí
resebbek a dodonai és delphii j.-ák voltak. 
Joseffy Rafael , zongoraművész, szül. 1852-ben 

Pozsonyban; Bpesten és Bécsben tanult. Evek óta 
Amerikában utazik. 
Josefinismus, II. József császár egyházi politikája, 

mely a febronianismus (1. e.) tanainak kibővítésében 
áll. Főbb vonásai : Megszüntette a szerzetes rendek 
összeköttetését római főnökeikkel, a szentszék min
den rendelkezését eléje kellett terjeszteni jóváhagyás 
végett (jus piacéit), a keresztény felekezeteket a ka-
tholikusokkal egyenjogúsította, a kolostorok nagy 
részét eltörölte és vagyonukból a vallásalapot terem
tette meg, a papnöveldéket állami felügyelet alá he
lyezte s igy az egyházat az államhatalomnak alája 
igyekezett rendelni. 
Josefstadt, vár Csehországban a Mettau és Elbe 

m. A szabadságharcz után s a hatvanas években 
számos magyar sinylett benne. 
Josephine M á r i a Róza , franczia császárné, 

I. Napóleon első neje, szül. 1763. jun. 3. Martinique-
ben. 1799. decz. 13. Beauharnais Sándor neje, annak 
meggyilkolása után 1794. fogságban, innen kisza
badulva 1796. márcz. 2. Bonaparte Napóleon neje 
(egyházilag csak N. koronáztatása után 1804.), 
gyermektelen maradt, 1804. decz. megkoronáztatott, 
1809. deczember 16-án férje eltaszította, de a csá
szárné czimét megtarthatta, f 1814. május 29-én 
Malmaisonban. 
Josephus Flavius, 1. Flavius. 
Josias, Judaea királya 640—609 Kr. e., Amon fia 

és utóda, a bálványimádás üldözője, Necho egyip
tomi király ellen viselt háborúban elesett. 
Jósika (branyicskai), bárói család, Szörény megyé

ből eredt s a XVI. század végén telepedett meg 
Erdélyben, hol I s t v á n 1585. Branyicskát, s utóbb 
a báróságot kapta. Utódai közül J. Gábor erdélyi 
k. táblai ülnök és unokaöcscsei 1698-ban emeltettek 
bárói rangra ; — 1) I s t v á n erdélyi kanczellár, neje 
Füzy Borbála által a Báthoryakkal rokonságban 
állott; Báthory Zsigmondra nagy befolyást gyako
rolt s része volt B. Boldizsár kivégeztetésében. 
1595. kanczellár lett, de 1598-ban gyanúba került 
és Szatmáron kivégeztetett; — 2) J á n o s , Antal fia, 
szül. 1777-ben, 1812. Hunyad vm. főispánja, 1816. 
főkormányszéki tanácsos, 1819-ben az erdélyi fő
kormányszék alelnöke majd 1822-től 1834-ig el
nöke, f 1843. május 16 ; — 3) S á m u e l , János fia, 
szül. 1805. július 7. Kolozsvárt. 1730-tól Torda 
vm. adminisztrátora, 1838. bécsi udv. kamarai 
tanácsos, 1844. erdélyi alkanczellár és v. b. t. tan., 
1848. január 2. főkanczellár, az unió következtében 
april 5-én lemondott, f 1860. márczius 28. — 
4) G á b o r báró, országos képviselő, szül. 1854. 
febr. 16. Kolozsvárt. Előbb a hadseregben szolgált, 
1892. kőrösbányai képviselő. — 5) K á l m á n báró, 
iró, szül. 1837., sokáig lapszerkesztő és hirlapiró, 
később a bpesti opera igazgató-tanácsosa, irt szá
mos munkát. — 6) Mik lós báró, regényíró, szül. 
1794. ápril 28. Tordán. 1811. részt vett az olasz 
hadjáratban. 1818. mint főhadnagy hagyta el a hadi 
pályát s megnősült. E házassága azonban szeren
csétlen volt. Ez ideig elvonultan élt Erdélyben, Szur
dokon. Később mint szónok (1834.) és mint politi
kai iró (Irány és Vázolatok 1835.) tett kísérletet, 
míg Abafi cz. regényével (1836. 2 kt) megtalálta a 

tért, mely tehetségének megfelelt. Ugyanekkor Pestre 
költözött, hol 1847. nőül vette b. Podmaniczky 
Júliát. Abafija nagy sikert aratott s a Kisfaludy-Tár
saság s az Akadémia siettek a szerzőt tagjaik 
sorába iktatni. A Kisfaludy-Társaságnak egy ideig 
(1840—47.) elnöke is volt 1848. a honvédelmi bi
zottmány tagja. A fegyverletétel után külföldre, Drez
dába, majd Brüsszelbe menekült. Neje megosztotta 
vele a száműzetés kenyerét, s mig ő tollával kere
sett, neje csipkekereskedést nyitott. Élete utolsó nap
jait Drezdában töltötte. Külföldi tartózkodása idején 
számos regénye jelent meg, ezek közül az első: Esz-
ther (3 kt. 1853. Pest) névtelenül, a többi Eszther 
szerzője névvel, f 1865. febr. 27. Drezdában. Művei 
(mintegy 125 kt) nagyrészt történeti regények, melyek 
WalterScott hatását mutatják. Abafijában egy erdélyi 
ifjúnak megtérését s Báthory Zsigmond fejedelem 
korát rajzolja. Híresebbek még »Az utolsó Bá thory 
(1837.), »A csehek Magyarországon* (4 kt. 1839.), 
» Zrínyi a költő« (4 kt 1843.), >Ifj. Békési Ferencz 
kalandjai« (2 kt. 1845. Alt Móritz álnéven) stb. 
Későbbi regényei, vmint drámái (Adorjánok és Jenők 
1839. Árvizkönyv. A két Barcsay 1845.) a franczia 
romantika felé közelednek. Nagy érdeme, hogy kö
zönséget hódított, s a magyar regényt úgyszólván 
megteremtette. L. Emlékiratait 4 kt 1865. továbbá: 
Gyulai Pál: J. M. Emlékbeszédek 1879., Szaák 
Lujza: B. J. M. élete s munkái 1891., Jókai Mór: 
J. M. emlékezete. Kisf. Társ. Évlapjai uj foly. III. — 
7) S á m u e l báró, orsz. képv., szül. 1838. aug. 23. 
Salzburgban. Középiskoláit N.-Szebenben, Parisban 
és Stonghurstban (Anglia), a jogot Pozsonyban és 
Kolozsvárt végezte. 1870. hunyadmegyei, 1872. ko-
lozsmegyei tiszt, főjegyző, 1885. jul. 27. Kolozsm. 
főispánja, 1892. képv. 

Josipovich család, 1766. kapott nemességet Mária 
Teréziától. Fontos szerepet játszott A n t a l turopo-
lyai gróf, ki 1839—1848. a turopolyai kerületet 
képviselte az országgyűlésen; 1848. Zágráb vár
megye főispánja is lett. A magyar kormányt Debre-
czenbe és Szegedre is követte. A fegyverletét el után 
1851. okt. 7-én halálra ítéltetett, de az ítélet kegye
lem utján 10 évi várfogságra lett változtatva. — 
— 1) I m r e , m. kir. horvát miniszter, szül. 1834. 
szept. 1. Kunloveczen; 1889. aug. 23. horvát minisz
ter, 1892. titkos tanácsos. 

Jóslat, vigj. C s i k y Gergelytől (1875). 
Jótállás, 1. kezesség. 
Jótálló, 1. kezes. 
Jótékony czélra, vigj. B é r e z i k Árpádtól (1877). 
Jottisták és ypsilonisták, századunk elején a 

magy. helyesírás terén uralkodott két pár t : a jottis
ták, élükön Révaival, a helyesírást etymologiai alapra 
kívánták fektetni s az ily szavakat : látja, imádja, 
találjuk j.-vel irták, mig a másik párt, élén Verseghy 
Ferenczczel, a kiejtés elvéhez ragaszkodott s igy i r t : 
láttya, imággya, talállyuk stb. (ypsilonisták). A 
hosszú vita Révai győzelmével végződött. 

Jouissance (francz., zsuiszánsz), élvezet, kül. érték
papírok kamatélvezete. 

Joujou (francz., zsuzsu), játékszer; j . a r a n y , 
6 — 2 V 2 karátos aranyötvözet, mely különféle apró 
játékszer készítésére szolgál. 

Jour (francz., zsúr), nap ; j . fix, az a nap, melyen 
előre meghatározva és állandóan vendéget szoktunk 
fogadni. 

Jourdan (zsurdan) J á n o s B a p t i s t gr., franczia 
tábornagy, szül. 1762. ápr. 29., 1793. tábornok, 



1804. marsall és államtanácsos, később Nápolyban 
és Spanyolországban szolgálta a Napóleonokat, de a 
császár bukása után XVIII. Lajos buzgó hive, ki 1815. 
gróffá, 1819. pairré nevezte ki; 1830. a rokkantak 
házának kormányzója, f 1833. nov. 13. 

Journal (francz., zsurnál), 1) kereskedelmi napló 
(1. e.). — 2) napi lap ; j o u r n a l i s t a , hírlapíró; 
j o u r n a l i s m u s v. J o u r n a l is t i ka, hírlapirodalom. 

Jóváhagyás, az a nyilatkozat, melylyel a törvény
szerűen erre jogosított vmit helyesel v. felsőbb hatal
mánál fogva megerősít. 

Jóvalcsel, község Hunyad m., 883 lak. 
Jövedék, az állam bevétele vmely termeivény v. 

áruczikk után, kizárólag jövedelemszerzési czélból. 
Az állam az illető jószág kizárólagos gyártója v. 
árusa levén, a verseny által meg nem szorítva, sokkal 
magasabb árt kap, mint milyen a termelési költségek 
és az u. n. polgári nyereség fedezésére elég: a j . 
lényegileg adói jellegű, mert az egyedáruság tárgya 
a kincstár érdekében a fogyasztó közönségre nézve 
mesterségesen megdrágul; a fogyasztási adók egyik 
csoportjának tekinthető ; hazánkban a jövedék tár
gya a dohány, só, lottó és italmérés, melyekből éven-
kint mintegy 52 millió frt tiszta jövedelme van a 
kincstárnak. 

Jövedéki kihágás, az egyenes és fogyasztási 
adókra, jövedékek- és illetékekre vonatkozó törvé
nyek és szabályok ellen elkövetett, az államkincstár 
megrövidítésére irányzott cselekmény v. mulasztás ; 
a j . k.-ok két csoportba sorozhatok : 1) melyet'szán
dékosan követnek el, ez a tulajdonképeni, szoros 
ért. vett j . k.; — 2) melynél a megröviditési szándék 
nem forog fenn. A kincstár megkárosítására irány
zott bűncselekmény az 1883: XLIV. t-cz. 100 §.-a 
szerint bűnvádi eljárás utján fenyítendő, a kisebb 
kihágás 1—50 frt pénzbüntetéssel sújtható, a szo
rosabb ért. vett j . k. 1—500 frtnyi pénzbüntetés, 
a kihágás tárgyának elkobzása, esetleg szabadság
vesztéssel büntethető. A j . k.-t feljelentő jutalma a 
tényleg befolyt pénzbüntetés W a . 

Jövedelem, azon gazdasági javak összesége, me
lyek v. mint az állandó keresetforrás tiszta hoza
déka v. mint használati vagyonélvezet időközönkint 
a gazdálkodó egyén vagyonába jutnak; származását 
tekintve e r e d e t i , ha productiv gazdasági foglalko
zás eredménye, ellenesetben s z á r m a z é k o s ; a gaz
dálkodó egyén összj.-e l e k ö t ö t t , ha bizonyos czélra 
fordítandó, s z a b a d a j . azon része, mely a létfen-
tartási szükséglet kielégítése után még rendelkezésre 
marad; m a g á n j . , a gazdálkodó egyén j . -e . ; nem
z e t i j . , az ország összes lakosainak j.-e, mely lehet 
földjáradék, munkabér, kamat, vállalkozói nyereség. 

Jövedelmi adó, az adóköteles egyén j.-e arányá
ban kivetett személyi v. alanyi adó, melynek czélja 
egyrészt a hozadékadók kivetésénél előforduló hibák 
és aránytalanságok helyreütése, másrészt pedig hogy 
a természetüknél fogva feszesebb hozadékadókkal 
szemben az adórendszer hajlékonyabb részét alkossa 
és esetleg az állambevételeket szaporítsa. 

Jövedelmi pótadó, hazánkban az 1875:XLVII. 
t.-cz. értelmében az adóköteles j . után fizetendő adó, 
mely az 1883:XLVI. t.-cz. szerint a folyó évre kive
tett egyenes adóknak egyszerű százalékkal való fel
emelése által számíttatik ki és fizetendő a földbir
tokra, a házbéradó alá eső házbirtokra, a nyilv. szám
adásra kötelezett vállalatokra a folyó évre kivetett 
állami egyenes adónak és földtehermentesitési járu
léknak 30%-a,a házosztályadó 40°/o-a, a III. oszt. ke

reseti adót fizető foglalkozások jövedelmének 10*/<>,' 
ha a kereseti adó kivetésének alapjául szolgált jöve
delem a fővárosban 400 frtot, egyebütt 300 Irtot meg 
nem halad, különben 35°/0-a, a IV. oszt. kereseti 
adó alá eső illetmények 35 0 / 0-a; a j . pótadó egész 
összegében állami adó és utána sem törvényhatósági, 
sem községi, sem iskolai pótlék nem vethető ki. Az 
adóhatóság az ált. j . pótadó összegét lejebb szállít
hatja, esetleg egészen is törölheti. 

Joveniánus, Póli István verses beszélye 1593-ból, 
a Gesta Romanorum (1. e.) 59 elbeszélése után. Tár
gya, hogy egy elbizakodott római császár ugy bűn
hődik, hogy alakját és ruháit Rafael angyal öltvén 
magára, az igazi J.-t mindenünnen elkergetik s csak 
bűnbánat után fogadják vissza. 
Joviális (lat.), vidám, kedélyes (mivel Jupiter csil

laga a csillagjósoknál jókedvet jelentett). 
Jövő idő, az igének azon ideje, mely a jövőben tör

ténendő cselekvés kifejezésére szolgál, pl. J ö'nni 
f o g egy jobb kor. A j ö v ő m u l t v. v é g z e t t j övő 
oly jövőbeli cselekvést jelöl, mely egy másik jövőbeli 
cselekvést megelőz, pl. Ezeket mind neked adom, ha 
leborulván, i m á d a n d a s z engemet. 

Jövő század regénye, J ó k a i phantastikus műve 
(1873.), két részből: I. Az örök harcz (5 köt.) és II. 
Az örök béke (4 köt.). 

Joyeuse entrée (francz. zsoájőz antré), Belgium régi 
rendi alkotmányának, tulajdonképen egyik kiváltság
levelének neve: 1355-ből származik s az uralkodók 
esküvel kötelezték magukat megtartására. A rendi
séggel együtt megszűnt. 

Jozafát, völgy az Olaj- és a templom-hegy közt 
Jeruzsálem m., a Kidron folyó szeli át. 

Jozefova, község Torontál m. 2273 lak. 
Józsa, 1) Alsó-, község 869 lak. - 2) Felső-, 1906 

lak. mindkettő Hajdú m. 
József, Jákob és Rachel fia, fivérei gyűlöletből 

meg akarták ölni, de felhagytak szándékukkal és el
adták kereskedőknek, kik Egyiptomba vitték, hol Po-
tifar birtokainak volt gondviselője. Potifar, neje vádas
kodására, börtönre vetette, honnan csak akkor került 
ki, midőn Pharaónak egyik álmát megfejtette. Egyip
tom alkirályává tétetvén rokonságát itt megtelepité. 
Fiai: Efraim és Manassze. 
József, szent, szűz Mária férje, Jézus nevelő atyja; 

ácsmesterséget folytatott, korán meghalt, emléknapja 
márcz. 19. 

József r ó m a i c s á s z á r o k és m a g y a r kirá
lyok , 1) I. J., 46. magyar király, I. Lipót és Eleonóra 
császárné fia, szül. 1678. július 26. Az 1687:11. t.-cz. 
eltörülvén a szabad királyválasztást, s a királyságot 
a Habsburg-házban örökössé téve, mint első örökös 
magyar király koronáztatott meg még atyja életében, 
1687. decz. 9., 1690. római király; 1699. Vilhelmina-
Amália braunschweigi herczegnővel lépett házas
ságra, 1705. május 5. lépett trónra. Uralkodását ha
zánkban II. Rákóczy Ferencz szabadságharcza, a 
birodalomban a spanyol örökösödési háború tette vi
harossá. Az 1707-iki ónodi gyűlés kimondta a Habs
burg-ház trónvesztését Magyarországon, a nyugalom 
csak a szatmári békével állott helyre, mely 1711. 
köttetett meg; de József már ekkor nem volt élet
ben. Mint a fekete himlő áldozata, váratlanul f 1711. 
ápril 17.; — 2) II. J. császár, 49. magyar király. 
Mária Terézia és I. Ferencz római császár fia, az első 
uralkodó a Habsburg-Lothringen házból: szül. 1741. 
márcz. 13. A nevelés, melyben részesült, megismer
tette a szabadelvű eszmékkel és hozzá szoktatta az 



önállósághoz. 1764-ben római királylyá, atyja halála 
után 1765. császárrá választatott s anyja mellett 
ennek országaiban a társuralkodó állását foglalta el. 
Teljes önállóságra azonban csak Mária Terézia ha
lála után jutott, midőn lázas sietséggel fogott reform
tervei kiviteléhez. 1780. nov. 27. trónralépve Magyar
országnak és az osztrák örökös tartományoknak 
a jogegyenlőség és nyelvegység alapján abszolút 
monarchiává való átalakitását tűzte ki feladatául. 
Hogy czélját könnyebben elérhesse, nem koronáz
tatta meg magát magyar királylyá, s rendeleteiben 
egymás után szüntette meg a régi magyar alkotmá
nyos intézményeket. Országgyűlést nem tartott; hi
vatalos nyelvvé a latin helyett a német nyelvet tette. 
A koronát Bécsbe vitette. 1784-ben kimondta a köz
teherviselést s elrendelte a nép összeírását és a föld 
felmérését. Üdvös intézkedésekkel könnyített a jobb
ágyság helyzetén, a közigazgatást és törvénykezést 
átalakította, s uj tanulmány- és nevelési rendszert 
léptetett életbe. Legnevezetesebbek voltak egyház
politikai újításai: a jus placeti életbeléptetése, a 
türelmi rendelet (1781-ben), mely a vallásfeleke
zeteknek egyforma szabadságot biztosított, s a szer
zetesrendek eltörlése (1782-ben). Ez intézkedései
ben a legjobb szándék vezérelte, s azok némelyike 
kétségtelenül igen kedvező irányba terelhette volna 
az ország közgazdasági és kulturális ügyeit; de az 
alkotmányos formák mellőzése s a magyar nyelv 
és szellem elfojtása minden reformját meddővé tette. 
Az elégületlenség Magyarországon általános lőn, s 
az örökös tartományokban is nagyban terjedt. A 
török ellen II. Katalin orosz czárnővel szövetség
ben 1787-ben megkezdett háború kezdetben diadalt 
hozott J.-nek, de 1789-ben Magyarország meg
tagadta az ujonczállitást; Tirolban és Belgiumban 
nyilt lázadás tört ki, a magyar rendek országgyűlés 
tartását sürgették s J. vonakodása miatt az ország 
már a felkelés küszöbén állott. A mellbajban szen
vedő császár végre engedni volt kénytelen. 1790. 
január 28-án, halálos betegen, visszavonta minden 
rendeletét, a türelmi pátens és a jobbágyokra vonat
kozó intézkedések kivételével, s megígérte hogy meg
koronáztatja magát és alkotmányosan fog kormá
nyozni, ígéretének biztositékául febr. 18. vissza
küldte a koronát, melyet diadalmenetben szállítottak 
Budára. De a szerencsétlen uralkodó két nappal ké
sőbb febr. 20. reggel 5 órakor f. Házaséletében ép 
oly szerencsétlen volt,mint uralkodásában; első neje, 
Izabella pármai hgnő, boldog, de rövid házasság után 
f 1763. nov. 27. Második nejével Jozefával nem élt 
boldogul (ez f 1767. május 28.). Marczali Henrik, 
Magyarország II. József korában, 3k. (1881 — 1888.). 

József f ő h e r c z e g e k és m. kir . h e r c z e g e k , 1)J. 
nádor , II. Lipót hetedik fia, szül. Florenczben 1776. 
márcz. 9. Testvére Sándor Lipót főhg halála után 
1795. nov. 12. egyhangúlag Magyarország nádorává 
választatott; a nádorságot 51 éven át viselte s a leg
fontosabb időszakban állott az ország kormányának 
élén. Alatta lett előkészítve a mozgalom, mely 1848. 
a rendi alkotmány megdöntésére vezetett. A mozga
lomban ő is kivette a maga részét, bölcs mérséklet
tel és a magyar nemzet iránti igaz szeretettel igye
kezve a bécsi udvar érdekei és az ország jogos 
kívánságai között az ellentétet kiegyenlíteni. S habár 
Metternich politikája majdnem teljesen megkötötte 
kezét, sokat tett az ország közgazdaságának és szel
lemi életének felvirágzásaért, főleg Pest emeléseért, 
melynek helyzeti előnyeitőhasználta fel először, hogy 

az országnak valódi fővárost teremtsen. A Magyar 
Nemz. Múzeum, a Ludovika-akadémia, a József-mű
egyetem stb. jobbára neki köszönik alapításukat; a 
M. T. Akadémia alapításához 10.000 frttal járult és 
főpártfogói tisztét viselte. Félszázados nádori jubi
leumát 1846. nov. 12-én a nemzet nagy fénynyel 
akarta megülni, de a főhg már akkor súlyos beteg 
volt s 1847. jan. 13. f. Három neje közül Alexandra 
Paulovna orosz nagyhgnő f i 800. febr. 1., Hermina 
anhalti hgnő, 2 évi házasság után ikreknek, István 
fngnek és Hermina fhgnőnek adott életet, f 1817. szept. 
14. Mária Dorottya württembergi hgnőtől (f 1855.) 
3 gyermeke maradt: József főhg, Erzsébet főhgnő és 
Mária-Henriette belga királyné. A nemzet az 1848:1. 
t.-cz. által törvénybe igtatta emlékezetét, és szobrát a 
József-téren állíttatta fel, melyet 1870. május 7. lep
leztek le. — 2) J. K á r o l y L a j o s főhg, a magyar 
honvédség főparancsnoka, lovassági tábornok, a 37. 
gyalogezred tulajdonosa, a m. tud. Akadémia igazg. 
és tiszteleti tagja, J. nádor fia, szül. 1833. márcz. 2. 
Magyaros nevelésben részesült, hazánkban élt s min
dig a legmelegebb részvéttel és szeretettel volt a ma
gyarság iránt, melynek művelődési törekvéseiben 
tettel és szóval részt vesz. Buzgón foglalkozik iro
dalommal s egy nagy czigány nyelvtant irt; a tűz
oltóság intézményének népszerüsitésében nagyban 
közreműködik; példás gazda, a Margitszigetet nagy 
áldozatokkal Bpest legszebb parkjává alakította át. 
1864. máj. 12. vette nőül Klotild főherczegasszonyt 
(1. e.); boldog házasságukból hét gyermek született, 
kik közül 6 (két fiú, 4 leány) él; — 3) J. Á g o s t o n 
főhg, József főhg legidősebb fia, szül. 1872. aug. 9. 
Alcsuthon; magyaros nevelésben részesült s magyar 
tanintézetben tette vizsgáit; hadnagy az 1. sz. gya
logezrednél. 

Józsefháza, község Szatmár m., 1345 lak. 
József-műegyetem, kir., egyetemi ranggal és szer

vezettel ellátott műszaki főiskola (polytechnicum) 
Bpesten; áll, az egyetemes osztály mellett, építészeti 
és mérnöki, gépészmérnöki és vegyészeti szakosz
tályból ; minden szakosztály élén dékán, a műegye
tem élén a rektor áll, kik a tanári kar kebeléből egy-
egy évre választatnak; a tanfolyam négy évig tart; 
az intézet tudori rangfokozatot nem osztogathat, ha
nem oklevelet ad. 

Józsua , Nun fia, az Efraim törzsből, zsidó had
vezér, Mózes halála után a zsidó népet győzelmesen 
Palaestinába vezette, melyet a törzsek közt felosztott. 
110 éves korában f. Viselt dolgait az ó-testamentum 
J. könyve tartalmazza. 

Jüan , 1. Don Jüan. 
Jüan d'Austria (huán, O s z t r á k J á n o s ) , V. Ká

roly császár és Blomberg Borbála regensburgi ven
déglős leányának természetes fia, szül. 1547. febr. 
24. Regensburgban. Spanyolországban nevelkedett, 
1568. az afrikai kalózok ellen, 1569. és 1570. a 
granadai mórok ellen sikerrel harczolt, minta »szent 
liga« főparancsnoka 1571. okt. 7. megsemmisítette 
a török flottát Lepantónál, 1573. bevette Tunist, 
1576. eredménytelenül küzdött a németalföldi fölke
lők ellen, f 1578. okt. 1. 

Jüan de Fuca-út , tengerszoros a Csendes oczeán-
ban, Vancouver sziget és Washington észak-ameri
kai (Egy.-Áll.) állam közt. 

Jüan Fernandez, Chile dél-amerikai köztársaság
hoz tartozó szigetcsoport a Csendes oczeánban. 
A Robinson Crusoe elbeszélés állítólagos hősének, 
Selkirk matróznak tartózkodó helye 1704—1709. 



Juarez (huáresz) K á r o l y B é n i t o , Mexicó köz
társaság indián származású elnöke, szül. 1807., 
1834. ügyvéd, 1846. a congresszus tagja, 1855. 
igazságügyi min., 1858. elnök, 1863. a francziák 
elűzték, de az északi tartományokból folyton küz
dött a francziák és Miksa császár ellen, kit 1867. 
jul. 15. elfogott és agyonlövetett; 1867. jul. 15. 
ismét átvette az elnökséget, f 1872. jul. 18. 

Juba, numidiai király, Pompeius szövetségese Cae
sar ellen, Thapsus m. 46. Kr. e. vereséget szenve
dett és öngyilkossá vált. Fia II. J. Augusztustól 
részben visszanyerte atyjának birtokait; földrajzi és 
történeti munkák szerzője. 

Jubal, az ó-testamentum szerint a zene feltalálója. 
Jubilaeum (lat.), vmely emlékezetes esemény öröm

ünnepe 25, 50, 100 stb. év múlva. J u b i l á n s , a ki 
örömünnepet ül. 

Jucker ló, könnyű és gyors kocsiló. 
J. U. D. = juris utriusque doctor (lat.), mindkét 

jog t. i. a polgári és egyházi jog tudora. 
Juda , Jákob pátriárka és Lea fia, a J. törzs őse. 

J. k i r á l y s á g , a zsidó birodalom ketté oszlásakor 
azon királyság, melyben a Dávid családjából szár
mazó királyok uralkodtak. 

Judaea, részben Palesztinának neve, részben Dél-
Palesztina a Jordánon innen. 

Juda-Halevy, arabul Abul Hasszán, zsidó orvos és 
költő Castiliaban 1080—1140 körül; költeményei
ből Makai Emil többet magyarra fordított. 

Judaismus, a zsidó vallás, a zsidó felfogás. 
Judas Makkabaeus, zsidó hős, a Hasmonaeus 

Mathias fia, a syr seregek ellen győzelmesen har-
czolt. A Bacchides vezette syr sereget 160. megverte, 
de a háborúban elesett. 
Judas Iskariót, a 12 apostol egyike, ki azonban 

30 pénzen Jézust eladta; később felakasztotta ma
gát ; — ma j . , áruló. 

Judenburg, város Stájerországban a Mura m., 4500 
lak. Vasipar, barnaszénbányák. 

Judex (lat.) biró. 
Judex curiae (lat.), országbíró. 
Judic (zsüdik) A n n a , franczia színésznő, szül. 

1850. jul. 17. Semurban, 1872 óta európai hirü 
soubrette. 
Judicatum (lat.), itélt dolog. 
Judicium (lat.), itélet; bíróság ; ítélőképesség, jó

zan ész ; j . delegatum, kiküldött bíróság, történel
münkben főleg az, mely 1671. Pozsonyban a hazai 
protestáns papokat és tanítókat maga elé idézte ; — 
judiciosus, ítélni tudóy éles elméjű. 

Judit m a g y a r k i r á l y n é k , 1) J. vagy Zsóf ia , 
Salamon király neje, III. Henrik császár leánya, 
1063-ban ment nőül Salamonhoz; ennek halála után 
1088 táján I. Ulászló lengyel fejedelemmel lépett 
házasságra. — 2) II. László neje, III. Boleszlav len
gyel fejedelem leánya; életéről közelebbi adatok hiá
nyoznak. 

Judit, zsidó hősnő, bethuliai Manassze özvegye, 
csellel megölte Holofernest, Nebukadnezár vezérét, 
ki Bethuliát ostromolta. Viselt dolgait a J. apokryph 
könyv tartalmazza. 

Judlium, a judex nőbüium (lat., szolgabíró) rövi
dítése. 

Juge (francz., zsűzs), biró. 
Jugerum (lat.), hold, a rómaiak területmértékének 

egysége-28.800 római négyzetláb=2518.88 m 3. 
Jugurtha, numidiai király, megölette Micipsa fiait, 

Hiempsalt és Adherbalt, Rómával háborúba kevere

dett (111 — 100 K. e., leirta Sallustius), de Metél-J 
lus megverte, 109. Rómába foglyul vitték, s éhhalállal"' 
ölték meg. 

Juharczukor, az Egyesült-Államokban és Kanadá
ban tenyésző czukorjuharfából nyert czukor, melyet 
ugy nyernek, hogy a fát lombfejlődés előtt megfúrják 
és kifolyó, 3 — 5 % czukrot tartalmazó nedvét szabad 
tűzön bepárolják; tulajdonságaira nézve megegyezik 
a nád- és répaczukorral. 
Juharfa, iharfa, jávor, acer, fa a juharfélék (aceri-

nae) rendjéből. Fajai a j ó k o r i j . , a. platanoides 
15—25 m. magas; levele tenyeres, kihegyezett ka-
rélyokkal, termése zászlós; a 2 zászló csaknem víz
szintesen áll széjjel. F e h é r j . , a. pscudoplatanus, 
magasabb, levele 5 karélyu, csipkés, fűrészes élü. 
Termésének két zászlaja csak kissé áll széjjel. Fáját 
tüzelésre, finomabb asztalos munkákra s hangszerek 
készítésére használják. Előfordulnak még nálunk a 
t ompa j . , a. őbtusatum; h á r o m u j j u j . , a. mon-
spessulanum; fodor j . , a. campestre; f eke t együrü 
j . , a. tataricum. Észak-Amerikában nő a c z u k o r j . , 
a. sacharinum; megfúrt törzsébe csövet dugnak, és 
a fából kifolyó nedvből czukrot nyernek. 
Juhászodik, megszelídül, 1. joh. 
Juhmétely, disloma hepaticum, 1. distoma. 
Juhok, ovina, állatcsalád a párosujjuak (artiodac-

tyla) rendjéből. Hajlott orruk szőrös, szarvuk oldalra 
csavarodott, egyenlő harántemelkedésekkel, szakáluk 
nincs. A vadon élők magas hegyeken tanyáznak. A 
muf lon , ovis vignei, Tibetben, az ö r m é n y muf
lon, o. orientális és az o.mussimon, Sardinián és Cor-
sicán hust, gyapjat és szarut szolgáltatnak, vmint az 
a r g a l i , o. argali, Közép-és Eszak-Ázsiában; o. nivi-
cola Kamcsatkában, o. montana, bighorn, Észak-
Amerikában. Ezektől s egynéhány más fajtól szár
mazik valószínűleg a h á z i j u h , o. aries. A h á z i j . 
elnevezései: a himjuh, k o s , mig az anyajuh mellett 
van: k o s b á r á n y ; kiherélten: ü r ü ; egy éves korá
ban: t o k l y ó ; két éves: h a r m a d f ű k o s v. ürü; 
ha vágásra kimustráltatik: s e l e j t v. m u s t r a k o s , , 
illetve ürü. A nőstényjuh míg szopik a n y a j u h , 
a n y a b i r k a v. j e r k e , később j e r k e b á r á n y ; egy 
éves: j e r k e t o k l y ó ; két éves: t o k l y ó j u h v. kos-
a l á v a l ó ; végre a s e l e j t v. m u s t r a b i r k a . Aj . 
felső állkapcsában fogak nincsenek, s a felső ajk kö
zépen hasadt, hogy a növényt a földhöz közel eső 
részén jól lerághassa. A h á z i j . fajtái: a kövérfarku 
j . , Ázsiában és Afrikában, zsírlerakódással a néha 
20—25 kg. sűlyu farokban; marokkói j . , már régente 
a spanyol j.-ok nemesitésére használták; tibeti j . , 
gyapja hosszú, puha; a német juh, feje fekete; az 
o l á h j u h (görög, török, magyar-j.), Magyarországba 
is áttelepittetett; jó bundákat (juhászbunda, paraszt
suba) szolgáltat. A tenyészfajok hus- és gyapjute-
nyészjuhokra oszlanak. Előbbiekhez tartozik a ber-
g'amask vándor- v. óriásjuh Svájczban, Felső-Olasz
országban stb., egész 125 kg. súlyig, szarvatlan és 
a hollandi marsjuh (mindkettőt fejik); hizlalásra leg
alkalmasabb az angol húsjuh (southdown), egész 150 
kg.-ig, cheviot-, leicester-, dishley-, romney-, marsh-, 
lincolnshire stb. fajok. Gyapjas tenyészj.: a mer in o 
v. spanyoljuh; fajai: elektorai (escorial), negretti, 
rambouillet, charmoise, stb., a m a g y a r j u h ; először 
Mária Terézia hozatott be hazánkba 1775-ben 300 
merino-juhot, később Spanyolországból hoztak be 
más merino-fajokat, melyek itt meghonosodván, gyap
júk a spanyol merino gyapját jóságban felülmúlta. 

Juhsajt, 1. sajt. 



5. Hollandi faj. 6. Svyzi faj. 7. Magyar faj. 

Az Athenaoum Kézi Lexikona. 





Juhtenyésztés, az egész föld juhállományát a sta
tisztikusok mintegy 500 millióra teszik, melynek 
körülb. kétötöde Európára, egyötöde Dél-Amerikára, 
egyötöde Ausztráliára, egyötöde a többi világré
szekre esik ; a legkevesebb Afrikában van. Hazánk
ban a mult század végéig csak a hosszú, sima, durva-
szőrü magyar juhot tenyésztették, ámbár még a XVII. 
század hatvanas éveiben megkisérlé Szelepcsényi 
György esztergomi érsek, ki Gombán posztógyárat 
alapított, a finomabb juhfajták meghonosítását, me
lyeket külföldről hozatott jószágaira. De csak 1775 
óta kezdődött a finom gyapjas juh tenyésztése, mely 
e század folyamán igen nagy lendületeit vett ; de 
1870 óta ismét hanyatlott, mert azon évtől 1884-ig 
a magyarországi juhállomány 15-ről 103/a millióra 
csökkent. 
Juhtúró, 1. túró. , 
Juif errant (francz., zsüiferrán), a bolygózsidó (l.e.). 
Jujúy (chuchui), az argentínai köztársaság egyik 

állama az Andes hegység lejtőinél, ter. 45.286 km 8, 
90.000 lak. Főhelye J. a Rio Grandé m., 6000 lak. 
Júlia, Augustus császár és Scribonia egyetlen leá

nya, szül. 39. Kr. e. 3 férje volt: Claudius Marcellus, 
Marcus Vipsanius Agrippa és Tiberius. Augustus ki
csapongásai miatt Pandataria (Nápoly m.) szigetre, 
utóbb Rhegiumba száműzte, f Kr. u. 14. éhhalállal. 
Julián, Weisz Julián irói álneve. 
Julián, d o m o n k o s r e n d i m a g y a r s z e r z e t e s , 

IV. Béla uralkodása alatt két társával Ázsiába indult 
az ott lakó ősmagyarok felfedezésére. Reájuk is talált 
1236-ban a volgamenti Nagy - Magyarországban. 
Visszatérve utjának eredményéről becses leirást 
adott és ujabb útra készült, hogy a rokon népet a 
keresztény hitre téritsre s hazánkba hívja. De a 
tatárjárás meghiúsította szándékát, s eltörülte nyo
mait a volgamenti Magyarországnak. J. útleírását 
magyarul Szabó Károly adta ki, Magyarország törté
netének forrásai közt (II. k. 1861.). 
Julián bibornok 1. Caesarini. 
Julián-naptár, 1. év és időszámítás. 
Julianus,Flavius Claudius, róm. császár 361 —363, 

Nagy Constantinus fivérének Július Constantinusnak 
fia, szül. 331. Hősiesen küzdött a germánok és per
zsák ellen. Keresztény nevelésben részesült, de mint 
uralkodó a pogányság felelevenítésén fáradozott, 
miért is apostatának nevezik, f 363. jun. 26. 
Juli Alpesek, az Isonzó, Dráva és az Adriai ten

ger közt elnyúló hegység, a keleti Alpesek (1. Alpe
sek) részét teszik (Terglou 2865 m.). 
Jülich, egykori herczegség a porosz Rajna-tarto

mányban. 
Julier-szoros, szoros a raeti Alpesekben, 2287 m. 

magas. Felső-Engadin és Felső-Halbsteinthal közt. 
Július, szent Jakab hava v. nyárhó, most az év 

hetedik, a régi rómaiaknál annak ötödik hónapja, 31 
napos; nevét Július Caesartól kapta, ki e hó 12. szü
letett; régibb neve Quintilis ( = ötödik) volt. 
Július Caesar, 1. Caesar. 
Júliusi forradalom, a Parisban 1830. jul. 27. ki

tört s 29-ig tartó forradalom, mely X. Károly királyt 
és a Bourbonokat elűzte s Lajos Fülöppel az Orleans 
családot ( jú l ius i u r a l k o d ó h á z ) ültette a franczia 
trónra. 
Jumel (francz. zsümel), a legfinomabb fajta egyip

tomi gyapot, melyet mako-nak is hívnak. 
Jun., a latin junior (ifjabb) rövidítése. 
Jungbunzlau, város Csehorszában az Iser mellett, 

10.000 lak. Nagy gabonavásárok. 

Jungfrau, a berni (Svájczban) Alpesvidék 4167 m. 
magas csúcsa. 

Junimisták, a conservativ párt egyik árnyalatának 
neve Romániában, vezére Carp Péter, oroszellenes 
irányú, nevét J u n i m e a irodalmi egylettől nyerte; 
1891. ismét összeolvadt a Catargiu vezetése alatti 
conservativokkal s vezértagjai beléptek a kormányba. 

Junior (lat.), fiatalabb, ifjabb. 
Június, szent Iván hava v. nyárelő, ma az év hato

dik, a régi rómaiaknál annak negyedik hónapja, 30 
napos, nevét némelyek Junótól, mások az első con-
sultól, Lucius Június Brutustól származtatják. 

Június levelei, 1. Francis Fülöp. 
Junker V i lmos , német utazó, szül. 1849. Moszk

vában. 1876. beutazta a nílusi tartományokat, 1879— 
1883. keresztülkutatta Niam-Niam és Monbuttu tarto
mányokat; a mahdi lázadása folytán a Mwutántó 
felé kényszerült húzódni, miközben Emin basánál, 
az egyiptomi Aequatoria tartom, kormányzójánál 
tartózkodott. Az 1885. keresésére küldött expeditio 
nem akadt rá, de 1886. mégis szerencsésen Zanzi-
bárba ért. Több munkát irt. 

Junker, a junger Herr (német = ifjú ur) rövidítése ; 
eredetileg nemes apród ; most azt is szokás vele je
lezni, ki a régi nemesi előjogok visszaállításán fára
dozik ; j . - pá r t , mely az államélet előnyeit egy szük 
kör, a régi nemesség tagjainak kiváltságává akarja 
tenni; hazája Poroszország. 

Jünnan, tartomány dny.-i Khinában, ter. 380.000 
km 2, 12 mill. lak. Főhelye Talifu. 

Juno (a görögöknél Hera , 1. e.), római istennő, Jupi
ter neje, a házas élet és szülés védője (J. Lucina), 
Róma oltalmazója (J. sospita). Neki volt szentelve a 
Június hónap, legfőbb ünnepe márczius elsején tar
tatott ( m a t r o n a l i a ) . J.-i szépség, büszke, uralkodói 
szépség. 
Junot (zsünó) A n d o c h e , abrantesi hg., franczia 

tábornok, szül. 1771. okt. 23. Mint Napóleon ke-
gyencze gyorsan emelkedett magas rangra. 1807. 
megszállta Portugáliát, f mint kedélybeteg, öngyil
kosság által, 1813. jul. 29. Montbardban. 

Jupi ter (a görög Zeus, 1. e.), a rómaiaknál a világ 
ura, az istenek és emberek atyja és királya, az eskü 
legfőbb őre (Deus Fidius), az utasok oltalmazója 
(Hospitalis), ő gyűjti össze a felhőket, esőt és tá
masztja a vihart (J. Pluvius, Tonans). Leghíresebb 
temploma Itáliában a Capitoliumon állott (Jupiter 
Capitolinus). 

Jupiter bolygó, 1. bolygó csillagok. 
Ju ra (francz., zsüra), franczia departement, területe 

4.994 km 2, 281.292 lak. Főhelye: Lons-le-Saunier. . 
Jura, hegység Francziaországban, Svájczban, Né

metországban, mintegy 700 km hosszú; a Rhone két 
részre szeli; az egyik a s v á j c z i v. f r a n c z i a , fő-
csucsai Francziaországban Créte de la neige (1723 m.), 
Reculet (1720 m.), Svájczban Dole (1678 m.), Mont-
Tendre (1680 m.); a másik a n é m e t J. a Rajna és a 
Majna közt. 

Jura-korszak, a trias és krétakorszak között van, 
képlete, mely igen gazdag, főleg tengeri kövületek
ben, mészkő, márga, agyag és homokkőből áll és 
vasérczeket, olajpalát, aszfaltot, kőszent és gágátot 
tartalmaz. Nevét a svájczi Jura hegységtől nyerte. 
Megkülönböztetése: a l s ó j u r a , l i a s , melyben 
bonebed és bitumenes kőzet, k ö z é p j . , melyben 
szemcsés agyagvaskő, o o l i t h ; fe l ső j . , melyben 
mészkő, dolomit, márga fordul főleg elő. Igen elter
jedt a juraképződmény Angol-, Német-, Franczia-, 



Oroszországban, Ázsiában,É.-Afrikában és Ameriká
ban ; hazánkban nagy elterjedése van a nyugati és 
központi Kárpátokban, a délmagyarországi és az 
erdélyi hegységben. 

Juramentum (lat.), eskü. 
Jurányi L a j o s , egyetemi tanár, szül. Nyíregyhá

zán, Szabolcs m. 1837.; 1866. óta a budapesti egye
temen a növénytannak rendkivüli, 1870 óta rendes 
tanára; 1871. a m. tud. Akadémia lev., 1882. rendes 
tagja. Számos, a növénytan körébe vágó boncz-, fej
lődés- és élettani dolgozatot irt. 

Jurare in verba magistri, 1. in verba magistri. 
Juratus (lat.), egykor a joggyakornok, esküdt. 
Juratus assessor (lat.), a vármegyei ülnök. 
Jurisconsultus v.j. peritus (lat.), jogtudós, a ró

mai jogászok hivatalos elnevezése. 
Jurisdictio (lat.), igazságszolgáltatás, ítélkezés, 

birói hatáskör. 
Jurisich M i k l ó s , zenggi dalmata patricius-család 

ivadéka, I. Ferdinánd alatt 1532. mint kőszegi kapi
tány a várat 700 fegyveressel, Szolimán szultán 
200.000-nyi serege ellen, hősiesen megvédelmezte, és 
ezzel feltartóztatta a Bécs ostromára indult török 
sereget. Ezért 1533. kőszegi báró czimet, 1537-ben 
Kőszeg városát kapta adományba. A diplomacziai 
téren is tett szolgálatokat királyának, Konstantiná
polyban járván követségben. Születésének és halálá
nak éve ismeretlen. Valószinüleg f 1546. 

Jurisprudentia (lat.), jogtudomány, jártasság a 
jogban. 

Jurista (lat.), joghallgató; jogtudós. 
Jurista jog, a középkorban és újkor elején a római 

jogon alapuló törvénykezés neve. 
Juristitium (lat.), törvénykezési szünet; régi jo

gunkban az évet a törvénykezésre való tekintettel, 
felosztották diesJuris törvénykezési időre és juris-
tium-ra v. feriae-ra, a szünetekre, a j . alatt a hosz-
szabb ideig tartó négy szünidőt értették. 

Juror (ang. dsurör), a jury tagja. 
Jury (ang., zsűri), 1) esküdtszék; — 2) a kiál

lítások alkalmával a dijak kiosztására kiküldött bi
zottság. 

Jus (lat.) jog, j . advocatiae ecclesiasticae, az állam
nak egyházvédjoga,./. armorum, fegyverjog, katonai, 
haduri jog, j . circa sacra, az államnak az egyház fel
ügyeletére vonatkozó joga;./, gladii, pallosjog, a föl
desúr bíráskodási joga jobbágyai felett, j.posilimini, 
a római hadifoglyok azon joga, hogy visszatérésük 
esetére jogaikba ós birtokukba visszahelyeztettek; 
/. quaesitum, szerzett jog, j . retorsionis, megtor
lás joga. 

Jus (francz., zsü), lé, leves. 
Jus primae noctis (lat.), az első éj joga. Egykor 

a földesúr azon állítólagos joga, hogy jobbágyai 
házasságánál ő helyettesíthesse a nászéjen a vő
legényt. 

Jussieu (zsüssziő) B e r n á t , franczia botanikus, 
szül. 1699. aug. 17. Lyonban. 1758 óta a trianoni 
kert felügyelője, f 1777. nov. 6. Felállította a róla 
elnevezett természetes növényrendszert, unokája 
L a u r e n t A n t a l (szül. 1748. ápr. 12. Lyonban, a 
gyógyszer- és növénytan tanára, f 1836. szept. 17. 
u. o.), e rendszernek teljes elismerést szerzett. 

Jussom van, népies kifejezés arra nézve, hogy 
jogom van valamire, különösen értik j . alatt, a tör
vényes örökösök öröklési jogát és örökrészét. 

Juste milieu (francz., zsüszt miliő), a helyes kö- | 
zéput, Lajos Fülöp által politikai rendszerének jelö-1 
lésére használt kifejezés, a politikai szélsőségek óva-f 
tos kerülése. 

Justh, 1) G y ö r g y , orsz. képv., szül. 1856. TuróczJ 
m. Tanulmányai végeztével szolgabíró, utóbb képvi-1 
selő. — 2) G y u l a , orsz. képv., szül. 1850. Neczpái- a 
ban, Turócz m., 1872. Békésmegye tiszt., 1874. ren- j 
des aljegyző, 1876. főszolgabíró, 1884. és 1892. kép-1 
viselő. — 3) Z s i g m o n d , iró, szül. 1863. febr. 16. ; 

Szent-Tornyán Békés m., számos elbeszélést irt, me- 1 

lyek egy része összegyűjtve is megjelent. A Puszta 
könyve czimünovellakötetét 1892. Parisban francziául 
is kiadták. 

Justificatio (lat.), 1) igazolás, 2) végrehajtás, külö
nösen a halálbüntetése. 

Justinianus, I., keletrómai császár, szül. 483. Il!y-
riában, unokaöcscse a parasztból királylyá lett I. 
J u s t i n u s n a k , a kit 527. a trónon követett. Belizár 
segélyéve! (534.) a vandal, Belizár és Narzes által 
(553.) pedig a kelet-gót államot megtörve, birodal
mát nagyban kiterjesztette. Korának jogtudósaival, 
Tribonianussal és másokkal 528 — 34. codificáltatta 
a római törvényeket s a rendeletére készült jogkönyvek 
teszik a J u s t i n i a n - f é l e t ö r v é n y e k e t . J. építette 
a konstantinápolyi Szent-Zsófia templomot, f 565. 
november 5. 

Justitia (lat.), igazság, a rómaiaknál az igazság 
istennője; justitia regnorum fundamentum (lat.), az 
igazság az államok alapja. 
Jutalék, dij, melyet a bizományos megbízójának a 

megbízás teljesítéséért felszámit; különbözik az al-
kuszdijtól (1. e.), mert ezt a bizományos is fizeti, mig 
a j . bizományos nyeresége; a j . magassága a lebo
nyolított ügylet minőségétől függ és rendszerint 
W/00 és 1% közt mozog. 
Jutalomjáték, oly szini előadás, melynek tiszta jö

vedelme vmely színésznek van szánva. 
Jute (ang., zsút), a Keletindiában és a szomszédos 

szigeteken, Khinában, Algériában, Észak-Amerika 
déli részén stb. tenyésző corchorus capsularis és 
olitorius rostja, finom rostu, sima, selyemszerüen fé
nyes, sárgás v. barna; értékére nézve a kendernél 
jóval alább áll, de jól fehérithető és festhető, zsák, 
kötél, bútorszövet, szőnyeg stb. előállítására szolgál 
és sebészi kötszerül is használják; a j . ipar főszek-
helye Nagy-Britannia (Dundee, London, Glasgow), 
hazánkban Bpesten stb. van több j . gyár. 

Jütland (Jylland), a cimber félsziget északi területe, 
Dánia egyik alkatrésze, ter. (a szigetekkel) 25.354 km2, 
942.361 lak. Jobbára lapályos, legmagasabb emelke
dése az Ejer Bavnetöj 172 m. Főhelye Aarhus. 

Juvenalis, D e c i m u s J ú n i u s , római szatirikus 
költő, szül. 47 körül, f 130. Szatíráit lord. Barna 
Ignácz (1876.), tanulmányt irt a költőről Irmei Fe-
rencz (Győr, Gross-féle vállalat). 

Juventas (lat.), ifjúság, a rómaiaknál az ifjúság 
istennője. 

Juventus ventus (lat.), a fiatalság szél, azaz áll
hatatlan, könnyelmű. 

Jux (a latin jocus-ból), tréfa, csíny. 
Juxta (lat.) mellett; j . k ö n y v , melynek lapja; két 

részre vannak osztva, az egyik a másiktól könnyen 
elválasztható és a benmaradt rész esetleg a kité
pett eredetiségének, valódiságának megállapítására 
szolgál. 


